
Program 179. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

14. září 2022

179.1 RO - zvýšení rozpočtu roku 2022 ve výši 1 425 tis. Kč - na realizaci části opatření pro pražské

domácnosti ohrožené inflací v roce 2022. Finanční pomoc pražským rodinám - dopad inflace.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

179-2 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 o příspěvek MŠ K Roztokům ve výši 80.- tis. Kč. Předkládá J.

Stůla, vedoucí EO.

179.3 Zahrady se hřbitovem u Kaple sv. Václava — zvýšení ceny autorský dozor. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová, referent veřejného prostoru, OHSM.

179.4 Vyhodnocení nabídek na provedení ZMR s názvem „Přepojení kanalizace Výhledy I“. Předkládá:

Ing. C. Mudruňká, referent investic, OHSM.

179.5 KURI - Žádost k napojení na komunikaci RD Nad Dolíky 250/30. Předkládá: lng. Č. Mudruňka,

referent investic, OHSM.

119.6 Revokace usnesení 178.13 Přepojení splaškové kanalizace na území MČ Praha-Suchdol na

UCOV. Předkládá: Ing. VVik, místostarosta.

179.7 Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě PRE, uI. H Horoměřicům. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

179.8 Aktivity KCP - smlouvy a rozvrh na nový školní rok. Předkádá: Ing. A. Genzerová, tajemnice.



ZÁPIS ZE 179. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 14. 9. 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

lng. Gabriela Lněničková — radní

lng. Anna Genzerová — tajemnice

Omluveni:

Ověřovatelé: Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: lng. Anna Genzerová - tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

179.1 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 ve výši 1 425 tis. Kč na realizaci části opatření pro pražské

domácnosti ohrožené inflací v roce 2022 - finanční pomoc domácnostem s dětmi. Předkládá: J. Stůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na r. 2022 o účelovou neinv. dotaci

určenou na opatření na pomoc domácnostem s dětmi v ZS a MS ohroženým inflací ve výši 1 425 tis. Kč a

žádá FV a ZMC o projednání. Rada ukládá EO zařadit fin. prostředky do rozpočtu r. 2022 dle pokynu MHMP.

Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3075. Dotace podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem hl.

m. Prahy za rok 2022, v rámci kterého bude možno na základě skutečného čerpání k 31. 12. 2022 požádat

o dokrytí nebo o ponechání nevyčerpané části dotace na stejný účel v roce 2023. Rada žádá školy, aby jí

vtermínu do 6.12.2022 sdělili rozsah čerpání finanční pomoci k 30. 11. 2022 a odhadvčerpání na období

leden-červen 2023. Rada ukládá úřadu informovat školy a připravit ve spolupráci se ZS žádost o finanční

pomoc na r. 2023. Hlasování o usneseni: 5-0-0.

179.2. RO - navýšení rozpočtu roku 2022 o příspěvek MŠ K Roztokům ve výši 80 tis. Kč. Pokračování

178.4. Předkládá J. Stůla, vedoucí EO. Rada souhlasí se zvýšením rozpočtu na rok 2022 o 80 tis. Kč takto:

Příjmová strana: odpa 6310 — obecné příjmy a výdaje z fin. operaci a pol. 2141 — příjem z úroků, zvýšit 0 Kč

80 000,-. Výdajová strana : odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5331 — neinvestiční příspěvky transfery

zřízeným příspěvkovým org., ORJ 412, zvýšit 0 Kč 80 000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a

ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

179.3 Zahrady se hřbitovem u Kaple sv. Václava — rozšíření rozsahu projekčních prací, inženýrské

činnosti a ceny autorského dozoru. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent veřejného prostoru. Usnesení

rady: Rada po úpravách souhlasí s rozšířením objednávky u projektanta stavby MgA. Václava Suby,

OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., IC: 08705895, o zpracování změn projektové dokumentace v průběhu

stavby, související inženýrskou činnost a prodloužení autorského dozoru na stavbu „Zahrady se hřbitovem u

kaple sv. Václava v Praze-Suchdole“ Předpokládané navýšení ceny do 170 000,- Kč bez DPH, výkon

autorského dozoru bude fakturován dle skutečného rozsahu a za podmínek původní objednávky. Rada

pověřuje starostu podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 4-0-1.

179.4 Vyhodnocvení výběrového řízení na provedení stavby Přepojení kanalizace Výhledy I“.

Předkládá: Ing. C. Mudruňka, referent investic. Usnesení rady: Rada na základě předloženého vyhodnocení

otevřeného výběrového řízení souhlasí s výběrem společnosti MBM TRADE CZ, s.r.o., IC: 25507222 pro

zhotovení zakázky malého rozsahu na stavbu "Přepojení kanalizace Výhledy I" 3 za cenu 3 181 256 Kč bez

DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

179.5 KURI — Žádost k napojení na komunikaci RD Nad Dolíky 250/30. Předkládá: lng. Č. Mudruňka,

referent investic, OHSM. Usnesení rady: Rada na základě doporučení referenta souhlasí s napojením

rodinného domu Nad Dolíky 250/30 na komunikaci. Rada ukládá úřadu zaslat stanovisko žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0.

119.6 Revokace usnesení 178.13 Přepojení splaškové kanalizace na území Mč Praha-Suchdol na

UCOV. Předkládá: Ing. V Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s koncepcí postupného přepojení

celého území městské části Praha-Suchdol na UCOV ve čtyřech etapách:

1. gravitační přepojení bytových domů Výhledy l v ulici K Horoměřicům (350 EO),

2. čerpací stanice Brandejsův statek pro oblast Výhled (2 850 EO),

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



3. čerpací stanice u Spáleného mlýna pro Starý a Nový Suchdol (5 000 EO),

4. gravitační přepojení výtlaku v ulici Suchdolská 2 CS Na Vrchmezí, Horní Sedlec (350 EO)

Rada dále s ohledem na realizaci části záměru na převedení splaškových vod do ÚČOVV na náklady městské

části (etapa I) souhlasi s delimitací cásti projektové dokumentace na výstavbu CS Brandejsův statek

nazvanou „CS Brandejsův statek, část CS a výtlak“, stavební objekty SO 01, SO 02 v hodnotě 778 tis Kč bez

DPH na HMP. Rada žádá zastupitelstvo o projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

179.7 Schválení Smlouvy o budouci smlouvě PRE, ul. H Horoměřicům. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Rada odkládá na příště.

179.8 Aktivity KCP — smlouvy a rozvrh na nový školní rok. Předkládá: lng. A. Genzerová, tajemnice.

Rada bere na vědomí informaci, že Komunitní centrum Půda je v odpoledních hodinách vytížené na hranici

kapacity.

Zasedání bylo ukončeno v 17.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 14. 9. 2022

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


