
Program 167. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

25. května 2022

167.1 Dary pedagogům a vychovatelům škol zřizovaných Mč.

167.2 Dary provozním zaměstnancům škol zřizovaných MČ.

167.3 Žádost obce Únětice o uzavření dohody o spádovosti základní školy. Předkládá: starosta.

167.4 žádost MŠ K Roztokům o povolení opravy chybného účtování roku 2015. Předkládá: Mgr. J.

Hešíková Barková, ředitelka MS K Roztokům..

167.5 Časový vplán programu zlepšování kvality ovzduší v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng. M.

Doubková, ref. ZP.

167.6 Dohoda o ukončení nájmu v bytě č. 2, U Kruhovky 940 a návrh nájemní smlouvy na byt č. 11, U

Kruhovky 940. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

167.7 Návrh obecně závazné vyhlášky o stanoveni podminek pro pořádání, průběh a ukončení

veřejnosti přístupných akcí spojených s produkcí hudby ve venkovních prostorách. Předkládá: starosta.

167.8 Rekonstrukce kaple sv. Václava - osvětlení. Předkládá: MgA. J. Navrátilová.

167.9 Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Pokračování 165.25. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

167.10 Participativní rozpočet 2022 — pořízení 20 setů venkovního nábytku (projekt Sousedské

posedávání). Předkládá: Z. Krumpholcová, ved. KCP.

167.11 Bezpečnost v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

167.12 Nákup zemního plynu pro ZŠ a MŠ Gagarinova. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.



ZÁPIS sz 167. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 25. KVĚTNA 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková- místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Omluvena: lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

167.1 Dary pedagogům a vychovatelům škol zřizovaných MČ. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada žádá ředitele zřizovaných škol o zaslání podkladů. Hlasování o usnesení: 4-0-0

167.2 Dary provoznim zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada žádá ředitele zřizovaných škol o zaslání podkladů. Hlasování o usnesení: 4-0-0

167.3 Žádost obce Únětice o uzavření dohody o spádovosti základní školy. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada z důvodu omezené kapacity ZŠ M. Alše a zajišťování kapacit pro ukrajinské

děti nesouhlasí s uzavřením dohody s obcí Únětice o spádovosti základní školy . Hlasování

o usnesení: 4-0-0

167.4 Žádost MŠ K Roztokům o povolení opravy chybného účtování roku 2015. Předkládá:

Mgr. J. Hešíková Barková, ředitelka MŠ K Roztokům. Usnesení rady: Ráda souhlasí s opravou

chybného účtování roku 2015 dle předkladu. Rada ukládá úřadu, aby rozhodnutí rady zaslal MS

K Roztokům. Hlasování o usnesení: 4-0-0

167.5 Časový plán programu zlepšování kvality ovzduší v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng.

M. Doubková, ref. ZP. Usnesení rady: Rada souhlasí s předloženým časovým plánem k PZKO

2020+ a jeho zveřejněním na webové stránce MC Praha-Suchdol. Hlasování o usnesení: 4-0-0

167.6 Dohoda o ukončení nájmu v bytě č. 2, U Kruhovky 940 a návrh nájemní smlouvy na byt

č. 11, U Kruhovky 940. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada na základě žádosti

pání učitelky _H-P-o výměnu b tu za větší souhlasí s dohodou o ukončení nájmu

bytu č. 2, u Kruhovk 940 k 31. 5. 2022 s P_a schvaluje přidělení bytu č. 11, U

Kruhovky 940, pání P-. Rada po úpravách schvaluje nájemní smlouvu na uvedený byt

od 1.6.2022 a ukládá OHSOM vypořádat formální náležitosti pronájmu. Hlasování o usnesení:

4-0-0

167.7 Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení

veřejnosti přístupných akcí spojených s produkcí hudby ve venkovních prostorách. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada k navrhované vyhlášce má následující připomínku - doporučuje

upřesnit definici limitu pro hluk a způsob kontroly dodržování limitu. Rada ukládá starostovi, aby

připomínky k navrhované vyhlášce zaslal na MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

167.8 Rekonstrukce kaple sv. Václava — osvětlení. Předkládá: MgA. J. Navrátilová. Usnesení rady:

Ráda po provedeném průzkumu dodavatelů na základě požadavků a doporučení NPU a odboru

památkové péče a na základě provedených zkoušek osvětlení vybrala dodavatele dodávky a

montáže vnitřního a vnějšího osvětlení kaple sv. Václava vrámci ákce Rekonstrukce kaple sv.

Václava: společnost Kuběnský spol. s r.o., IČ: 04335759. Maximální cena dodávky, montáže a

seřízení činí 505 345 Kč bez DPH. Rada ukládá úřadu práce objednat á pověřuje starostu podpisem

objednávky. Rada ukládá úřadu připravit příslušné rozpočtové opatření na zajištění financování

osvětlení. Usnesení rady: 4-0-0

167.9 Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Pokračování 165.25. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada doplňuje usnesení rady č. 165.25 tákto: Měsíční příspěvek na zajištění

provozu adaptačních skupin v ZŠ ve výši 200.000 Kč bude poskytován od března 2022 včetně do

června 2022. Die aktuální situace bude na základě požadavku ZŠ poskytování účelového příspěvku

prodlouženo, případně upravena jeho výše. Průběžné čerpání měsíčního příspěvku bude

vyúčtováno vždy do 10. dne po skončení čtvrtletí, tj. do 10. 7. 2022. Celkové vyúčtování a finanční

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



vypořádání, po zohlednění všech dotací poskytnutých na tyto účely ze strany státu nebo HMP, bude

provedeno do 15. 1. 2023. Rada ukládá EO zajistit zaslání účelového příspěvku zpětně za měsíce,

za které účelový příspěvek nebyl zaslán. Hlasování o usnesení: 4-0-0

167.10 Participativní rozpočet 2022 - pořízení 20 setů venkovního nábytku (projekt

Sousedské posedávání). Předkládá: Z. Krumpholcová, ved. KCP. Usnesení rady: Ráda souhlasí

sobjednáním 20 setů zahradního posezení v černém provedením na Internet Mall, as., IC:

26204967. Cena činí 65.940 Kč s DPH. Rada pověřuje úřad k objednání zahradního setu á

zveřejnění objednávky v registru smluv. Hlasování o usnesení: 4-0-0

167.11 Bezpečnost v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Ráda bere na vědomí informaci

o činnosti bezpečnostních patrol za měsíc duben.

167.12 Nákup zemního plynu pro zš a MŠ Gagarinova. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Bada bere na vědomí ukončení platnosti fixovaných cen zemního plynu pro 28

M. Alše a pro MS Gagarinova k 30.6.2022 a aktuální nabídku současného dodavatele spol. SPP

CZ, a.s. na prodloužení smluv s fixací ceny za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky ve výši

2.387 Kč/MWh bez DPH. Rada předává školám odborné doporučení k nákupu zemního plynu,

zpracované Ing. Jiřím Gávorem, CSc. ze spol. ENA, s.r.o. ve spolupráci s energetickým specialistou

á poradcem EKIS á MPO. Rada ukládá úřádu informovat neprodleně školy. Hlasování o usnesení:

4-0-0

167.13 Podnět Rady MČ Praha-Suchdol k přípravě obecně závazné vyhlášky k regulaci hluku.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada žádá hlavní město Prahu 0 příprávu vyhlášky omezující

hlučné činnosti (např. používání travních sekaček, křovinořezů, motorových a kotoučových pil, brusek

apod.) 0 nedělích a svátcích celý den a od pondělí do soboty mezi 6.00 hod a 8.00 hod. a mezi 20.00 a

22.00 hod. Rada pověřuje starostu zasláním návrhu na hl.m. Prahu. Hlasování o usnesení: 3-1-0

167.14 Výpis z rejstříku obyvatel MČ. Předkládá: starosta. Usnesení rady: RMČ ukládá starostovi

požádat o aktuální výpis z rejstříku obyvatel MC v souvislosti s připravovaným zápisem dětí z Ukrajiny

do škol zřizovaných MC. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 25. 05. 2022

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


