
Program 180. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

21. září 2022

180.1 Hodnocení plnění plánu VHČ a BH zal. pol. r. 2022. Předkládá: místostarosta

180.2 Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 Předkládá:

starosta.

180.3 Zpráva z otevírání nabídek na podlimitní výběrové řízení na provedení BD 684. Předkládá: Ing. Č.

Mudruňka, referent investic, OHSOM.

180.4 MŠ Gagarinova - žádost 0 navýšení příspěvku na provoz. Předkládá: Mgr. Zelený, ředitel, MŠ.

180.5 Žádost o vyřazení požárního vozidla CAS 32 T815. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

180.6 Nabídka havarijního pojištění nově CAS Scania. Předkládá: ředkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

180.7 Směrnice č. 1/2022 Inventarizace majetku a závazků. Předkládá: Ing. A. Genzerová, tajemnice.

180.8 Rozpočtové opatření — navýšení rozpočtu r. 2022 o poskytnutí neinv. účelových prostředků ve

výši 180 tis. Kč na volby do 1/3 Senátu Parlamentu CR, do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev

městských částí v roce 2022. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

180.9 Smlouva na zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci „Splašková kanalizace v ulici Na

Mírách, vodovod, přípojky IS“. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, referent investic, OHSOM.

180.10 Smlouva na zajištění výkon technického dozoru stavby (TDS) na akci „Splašková kanalizace v

ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, referent investic, OHSOM.

180.11 Nástavba radnice - reklamace díla. Předkládá: místostarosta

180.12 Výzva - „Pěšky do školy 2022“. Předkládá: Ing. G. Lněničková, MBA, radní.

180.13 Žádost o výpis z registru obyvatel. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka.

180.14 Poděkování očkovacímu týmu ÚVN. Předkládá: lng. v. Štěpánková, místostarostka.



ZÁPIS ZE 180. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 21. 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. Anná Genzerová — tajemnice

Omluveni:

Ověřovatelé: Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: lng. Anná Genzerová - tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 17.10 hod.

180.1 Hodnocení plnění plánu VHČ a BH zal. pol. r. 2022. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí, že nebyl splněn úkol 2 usnesení rady č. 177.1 a ukládá úřadu předložit

hodnocení plnění plánu VHČ a BH za období od 1. 1. do 31. 8. 2022 nejpozději do 4.10. 2022. Hlasování o

usnesení: 5-0-0.

180.2 Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 Předkládá:

lng. P. Hejl, starosta. Rada MČ bere na vědomí zprávu o finančních vztazích hl. m. Prahy k městským

částem na rok 2023.

180.3 Zpráva z otevírání nabídek na podlimitní výběrové řízení na provedení BD 684. Předkládá: lng. Č.

Mudruňka, referent investic, OHSOM. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí zprávu o podaných nabídkách

na výstavbu BD Kamýcká 684. Ráda ukládá úřadu předložit na jednání rady dne 5. 10. 2022 vyhodnocení

nabídek s důrazem na podrobné posouzení a odůvodnění nejnižší nabídkové ceny. Ráda dále ukládá úřadu

neprodleně zajistit splnění usnesení č. 175.9 a provést výběr technického dozoru a BOZP pro stavbu

bytového domu. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

180.4 MŠ Gagarinova - žádost o navýšení příspěvku na provoz. Předkládá: Mgr. Zelený, ředitel, MŠ.

Usnesení rady: Ráda odkládá na příští jednání rady a ukládá úřadu městské části pozvat ředitele na jednání

rady dne 5. 10. 2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

180.5 Žádost o vyřazení požárního vozidla CAS 32 T815. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení JSDH s odkazem na probíhající spolupráci s městem

Buštěhrad, schvaluje prodej nepojízdného požárního vozidla CAS 32 T815, SPZ: AO 83-88, městu

Buštěhrad, IČ: 00234214, za cenu 40.000,- Kč. Ráda po úpravách schvaluje návrh smlouvy č. 182/2022 na

prodej požárního vozidla. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

180.6 Havarijního pojištění nově CAS Scania - výběr pojistitele. Předkládá: Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí s výběrem společnosti Generali Česká pojišťovna a.s., IC:

45272956, sídlem Spálená 75/16, 110 00, Nové Město, pro pojišténí vozidla CAS Scania. Nabídka uvedené

společnosti byla cenově nejvýhodnější, ráda ukládá úřadu městské části připravit smlouvu k podpisu.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

180.7 Směrnice č. 112022 Inventarizace majetku a závazků. Předkládá: lng. A. Genzerová, tajemnice

Usnesení rady: Rada MČ schvaluje smérnici č. 1/2022 Inventarizace majetku a závazků. Hlasování o

usnesení: 5-0-0.

180.8 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2022 o poskytnuti neinv. účelových prostředků ve

výši 180 tis. Kč na volby do 1/3 Senátu Parlamentu CR, do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev

městských částí v roce 2022. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí s navýšením

rozpočtu na rok 2022 o účelovou neinv. dotaci v celkové výši 180 tis. Kč. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

180.9 Smlouva na zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci „Splašková kanalizace v ulici Na

Mírách, vodovod, přípojky IS“. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, referent investic. Usnesení rady: Rada

souhlasí po úpravách a kontrole textu se smlouvou s panem Romanem Brtnou, IČ: 03733718, na vyhotovení

planu BOZP za 10000 Kč bez DPH a na zajištění výkonu koordinátora BOZP za 9500 Kč bez DPH

měsíčně. Rada povéřuje starostu podpisem této smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



180.10 Smlouva na zajištění výkon technického dozoru stavby (TDS) na akci „Splašková kanalizace v

ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“. Předkládá: lng. C. Mudruňka, referent investic, OHSOM. Usnesení

rady: Rada souhlasí po úpravách (kontrolní dny 1 x týdně) a kontrole textu se smlouvou na zabezpečení

technického dozoru stavby (TDS) s panem Robertem Cihlou, IC: 13787390, za cenu 12 900 Kč měsíčně.

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

180.11 Nástavba radnice - reklamace díla. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí, že reklamované závady na střeše radnice nebyly dosud odstraněny, do střechy stále zatěká

a zhotovitel rozporuje odpovědnost za vady díla. Vzhledem k tomu, že místo, příčina ani odpovědnost za

zatěkání není zjevná a střecha je v záruce, rada ukládá úřadu zajistit neprodleně místní šetření a odborný

posudek na způsob provedení a aktuální stav střechy. Posudek musí v krajním případě umožnit prověst

opravu střechy na náklady městské části a odůvodnit případně čerpání bankovní záruky za vady díla v

soudním řízení. Rada ukládá úřadu městské části předložit nejpozději na jednání rady dne 5. 10. 2022 návrh

objednávky posudku. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

180.12 Výzva — „Pěšky do školy 2022“. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní. Usnesení rady: Rada

souhlasí se spolupořádáním akce "Pěšky do školy 2022" ve školách městské části. Rada dále souhlasí s

uhrazením odměn z příspěvků na provoz škol třídám, které se zapojilyvdo akce Pěšky do školy, v tomto

rozsahu: ZS M. Alše do 10 000 Kč, MS Gagarinova do 1 000 Kč a MS K Roztokům do 4 500 Kč. Rada

ukládá úřadu městské části informovat školy. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

180.13 Žádost o výpis z registru obyvatel. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení rady:

Rada souhlasí sžádostí o výpis zregistru obyvatel pro zajištění seznamu občanů, kteří vroce 2022

dosáhnou věku 65 let a více, jimž bude městská část vydávat balíčky s vitamíny a respirátory. Rada pověřuje

starostu, aby zažádal o seznam občanů MC narozených před 1. 1. 1958. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

180.14 Poděkování očkovacímu týmu ÚVN. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení

rady: Rada děkuje Ustřední vojenskě nemocnici a jejímu očkovacímu týmu za zajištění očkování

posilovacími dávkami pro nejstarší suchdolskě spoluobčany, které proběhlo v KC Půda dne 21. září. Rada

ukládá starostovi zaslat poděkování. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 18.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 21. 9. 2022

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


