
Program 147. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol 
15. listopadu 2017

147.1 147.1 Změna čerpání rozpočtu r. 2017- nákupu pozemku pro výstavbu tělocvičny. Předkládá: J.
Štůla, vedoucí EO.
147.2 Změna rozpočtu r. 2017 - fittness park . Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. 

147.3 Dokumentace pro územní rozhodnutí - nástavba budovy radnice. Předkládá: starosta.  

147.4 Ekologická likvidace automobilu Fiat Dobló a jeho vyřazení z majetku. Předkládá: Ing. M. Kosař,
vedoucí OHSOM.

147.5 Smlouva na odkup technického zařízení na střeše bytového domu Stehlíkova. Předkládá: Ing. M.
Kosař, vedoucí OHSOM.

147.6 Návrh  pojistné  smlouvy  -  pojištění  členů  JSDH.   Pokračování  bodu  143.7. Předkládá:  Ing.  M.
Kosař, vedoucí OHSOM. 

147.7 Stavba  „ZŠ  Mikoláše  Alše - rozšíření  kapacit  II.  etapa  a  modernizace“.  Předkládá:  Ing.  Vik,
zástupce starosty.  

147.8 Žádost Jiřího Trojana o povolení prodeje alkoholických nápojů ve stánku Burger Coffee Time
na Brandejsově náměstí. Předkládá: starosta. 

147.9 Žádost MK Rybička o nájem velké zasedací místnosti. Předkládá: starosta.  

147.10 Návrh darovací smlouvy - oprava veřejně přístupného dětského hřiště. Předkládá: tajemnice.

147.11 Ocenění hasičů za činnost v JSDH Praha-Suchdol v roce 2017. Předkládá: tajemnice.

147.12 Žádost o dotaci - Agenda 21 - projekt "Naše zdraví". Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

147.13  Návrh novelizace vyhlášky-zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Pokračování
bodu 146.5.  Předkládá: starosta.

147.14 Návrh novely Statutu hl.m. Prahy - odpadové hospodářství. Předkládá: starosta. 

147.15 Žádost spolku LOVI o poskytnutí prostor na radnici pro konání vánočních trhů. Předkládá: Z.
Krumpholcová, ref. kultury.

147.16 Žádost o dotaci - Smart Cities. Předkládá: starosta 
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ZÁPIS 147. ZASEDÁNÍ
RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

  DNE 15. LISTOPADU 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty    

Jan Zoubek - radní

Omluvena: RNDr. Ludmila Knappová - radní

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, Ing. Vik

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.40 hod.

Program jednání:

147.1 Změna čerpání rozpočtu r. 2017- nákupu pozemku pro výstavbu tělocvičny. Předkládá: J.
Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje změnu čerpání rozpočtu r. 2017 ve výši 205.000
Kč  z důvodů  financování  nákupu  pozemku  pro  výstavbu  tělocvičny  ZŠ  M.  Alše a  propojení  se
sportovním areálem (ORG 80484) v celkové výši 20.194.020 Kč - úhrada části kupní ceny ve výši
18.194.020 Kč a úhrada bankovní úschovy kupní ceny ve výši 10.000 Kč: výdajová strana:  odpa
3113 – zákl. školy a pol. 6121 – budovy, haly a stavby  pozemky,  ORJ 412,  snížit o Kč 205.000,-;
odpa 3113 – zákl. školy a pol. 6130 – pozemky,  ORJ 412,  zvýšit o Kč 205 000,-.  Příjmy i výdaje
budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

147.2 Změna rozpočtu r. 2017 - fittness park.  Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.  Usnesení rady:
Rada  schvaluje  následující  změnu  v  rozpočtu  roku  2017  -  zařazení   účelové  investiční  dotace
z rozpočtu hl. m. Prahy naší městské části na akci č. 80599 "MČ Suchdol – vybudování fitparku"  ve
výši  600  tis.  Kč:  výdajová  strana:  odpa  6409  –  ostatní  činnosti  jinde  nezařazené  a  pol.  5901-
nespecifikované rezervy, ÚZ 84,  ORJ 420, ORG 80599, snížit  o  Kč 600.000,-;  zřídit  odpa 3429 –
ostatní zájmová činnost a rekreace a pol. 6121 – budovy, haly a stavby,  UZ 84,  ORJ 420,  ORG
80599,  zvýšit  o  Kč  600.000,-.  Nevyužité  fin.  prostředky  podléhají  vyúčtování  v  rámci  finančního
vypořádání za rok 2017 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG
dle  metodiky  MHMP.  Rada  ukládá  vedoucímu  EO zajistit  provedení  schválené  změny  rozpočtu.
Hlasování o usnesení: 4-0-0   

147.3  Dokumentace pro územní rozhodnutí -  nástavba budovy radnice. Předkládá: starosta.
Usnesení rady:  Rada souhlasí s objednáním zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí  na
nástavbu 4. podlaží budovy radnice s cílem zřídit  v nových prostorách komunitní centrum včetně
projednání a vydání územního rozhodnutí  u ak. arch. Tomáše Turka v ceně do 278 tisíc Kč bez
DPH. Vzhledem ke krátkému termínu pro  podání žádosti o dotaci na vlastní stavbu byla zakázka
zadána ak. arch. Turkovi, který je autorem podkladových studií. Hlasování o usnesení: pro: 3, proti:
0, zdržel se: p. Zoubek

147.4 Ekologická likvidace automobilu Fiat Dobló a jeho vyřazení z majetku. Předkládá: Ing. M.
Kosař,  vedoucí  OHSOM.  Usnesení  rady:  Rada  souhlasí  s  ekologickou  likvidací  automobilu  Fiat
Dobló, rok výroby 2001 a jeho následným vyřazením z majetku a ukládá uvedené zajistit vedoucímu
OHSOM. Hlasování o usnesení: 4-0-0

147.5  Smlouva  na  odkup  technického  zařízení  na  střeše  bytového  domu  Stehlíkova.
Předkládá:  Ing.  M.  Kosař,  vedoucí  OHSOM. Usnesení  rady:  Rada po úpravách schvaluje  kupní
smlouvu se společností Nordic Telecom s.r.o., IČ: 040 01 281, se sídlem Českomoravská 2408/1a,
190  00,  Praha  9,  Libeň  odkup  technického  zařízení  Nordic  Telecom  na  střeše  bytového  domu
Stehlíkova  za  kupní  cenu  ve  výši  1  Kč.  Rada  pověřuje  starostu  podpisem  smlouvy. Hlasování
o usnesení: 4-0-0

147.6 Návrh pojistné smlouvy - pojištění členů JSDH.  Pokračování bodu 143.7. Předkládá: Ing.
M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje smlouvu č. 0516071018
(naše č. 170/2017) o pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění úrazu Jednotky sboru dobrovolných
hasičů  s  pojistným  ve  výši  13.120  Kč  za  rok,  s Hasičskou  vzájemnou  pojišťovnou,  a.s.,  IČ:

podpis ověřovatelů: -------------------------------------------- --------------------------------------------

podpis starosty MČ: -------------------------------------------  
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46973451, se sídlem, Římská 2135/45,120 00 Praha 2. Rada pověřuje starostu podpisem schválené
smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

147.7 Stavba „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit  II.  etapa a modernizace“.  Předkládá:  Ing.
Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o předpokládaném čerpání
dotace v roce 2017 a 2018 ve výši 18,46 mil Kč vč. rezervy na nepředpokládané výdaje a DPH na
smluvně  zajištěnou  a  zahájenou  rekonstrukci  kuchyně  a  realizovanou  úpravu  vnitřních  prostor.
Celková dotace z MHMP na stavbu „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa a modernizace“ je
ve výši 19.8 mil Kč. Rada ukládá OHSOM, Ing. Mudruňkovi, provést výběrové řízení na další části
stavby v roce 2018 dle §18 odst. (3) zákona o zadávání veřejných zakázek, a to na opravu nebo
výměnu  oken  a  dveří  zejména  na  chodbách  původní  budovy  základní  školy,  opravu  vstupu  do
původní budovy a dokončení akustických opatření v 2. NP nové budovy a dále na technický dozor
stavby.  Termín  realizace  s  ohledem  na  charakter  prací  je  červenec  –  srpen  2018.  Hlasování
o usnesení: 4-0-0

Po projednání bodu 147.7 se na jednání dostavila RNDr. Knappová.

147.8 Žádost Jiřího Trojana o povolení prodeje alkoholických nápojů ve stánku Burger Coffee
Time na Brandejsově náměstí. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Situace v lokalitě neumožňuje
prodej alkoholických nápojů. Z uvedeného důvodu rada nesouhlasí se žádostí provozovatele stánku
Burger Coffee Time na Brandejsově náměstí. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání rozhodnutí
rady žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

147.9 Žádost MK Rybička o nájem velké zasedací místnosti. Předkládá: starosta. Rada odkládá
na příště.

147.10  Návrh  darovací  smlouvy  -  oprava  veřejně  přístupného  dětského  hřiště.  Předkládá:
tajemnice.  Usnesení  rady:  Rada  po  úpravách  schvaluje  darovací  smlouvu  č.  182/2017  se
Společenstvím vlastníků jednotek bytového areálu Výhledy I. Předmětem smlouvy je finanční dar  ve
výši  10.000 Kč na  opravu veřejně přístupného dětské hřiště v areálu Výhledy I.  Rada pověřuje
starostu podpisem této smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0  

147.11 Ocenění  hasičů za činnost  v JSDH Praha-Suchdol v roce 2017.  Předkládá:  tajemnice.
Usnesení  rady:  Rada schvaluje  odměny členům Jednotky  Sboru  dobrovolných hasičů  ve výši  dle
přiložené tabulky do celkové výše 60.000 Kč jako ocenění za práci ve prospěch městské části na
údržbě požární techniky a za reprezentaci MČ v roce 2017. Odměny budou poskytnuty ve formě darů
jednotlivým členům JSDH. Rada schvaluje vzor darovací smlouvy na uvedené dary. Rada ukládá pí
Martincové,  aby  připravila  darovací  smlouvy.  Rada  pověřuje  starostu  podpisy  darovacích  smluv.
Hlasování o usnesení: 5-0-0

147.12 Žádost  o dotaci  -  Agenda 21 - projekt "Naše zdraví".  Předkládá: Z.  Krumpholcová, ref.
kultury.  Usnesení  rady:  Rada  schvaluje  žádost  MČ  Praha-Suchdol  o  poskytnutí  účelových
neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti
místní  Agendy 21 -  projekt  "Naše zdraví".  Rada ukládá Z.  Krumpholcové,  aby žádost  připravila  a
neprodleně doručila na MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

147.13 Návrh  novelizace  vyhlášky-zákaz  požívání  alkoholu  na  veřejných  prostranstvích.
Pokračování bodu 146.5. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nemá připomínky k navrhované
novelizaci  vyhlášky  hl.  m.  Prahy  o  zákazu požívání  alkoholu  na  veřejných prostranstvích.  Rada
ukládá starostovi, aby neprodleně zajistil zaslání stanoviska rady k navrhované novele vyhlášky na
MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

147.14  Návrh  novely  Statutu  hl.  m.  Prahy  -  odpadové  hospodářství.  Předkládá:  starosta.
Usnesení rady: Rada nemá připomínky k navrhované technické novele Statutu hl.m. Prahy - změna
zákona o odpadech. Hlasování o usnesení: 5-0-0

147.15  Žádost  spolku  LOVI  o  poskytnutí  prostor  na  radnici  pro  konání  vánočních  trhů.
Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s konáním kulturní akce
„Vánoční  trhy  s  dílničkami  dne  1.  prosince  2017  od  14  do  17  hod  v  prostorách  radnice  na
Suchdolském  náměstí.  Rada  pověřuje  paní  Krumpholcovou  koordinací  akce  za  MČ.  Hlasování
o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: -------------------------------------------- --------------------------------------------

podpis starosty MČ: -------------------------------------------  
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147.16 Žádost o dotaci - Smart Cities. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje žádost
MČ Praha-Suchdol o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy (rezerva Smart Cities) na Projekt s prvky Smart
City - 1 ks multifunkční lampa, 1 ks chytré nabíjecí stanice. Prvky obsahují  bezpečnostní funkce
(SOS volání linky 112), šíření Wifi, monitoring životního prostředí, prostředky pro snížení světelného
smogu a nabíjecí stanice pro elektromobily. Rada ukládá starostovi, aby zajistil podání žádosti na
MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

 

Jednání bylo ukončeno v 17.55 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 15. 11. 2017.

podpis ověřovatelů: -------------------------------------------- --------------------------------------------

podpis starosty MČ: -------------------------------------------  


