
Program 126. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

7. června 2017

126.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2017 o neinvestiční dotaci na podporu aktivit

v oblasti místní Agendy 21 - oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni. Předkládá: J.

Štůla, vedoucí EO.

126.2 Žádost—o ukončení nájemní smlouvy č. 55/2006 na pronájem nebytového prostoru

v č. p. 930 dohodou ke dni 30. 6. 2017. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

126.3 Vyhodnoceni výběrového řízení na dodavatele oprav komunikací pomocí recyklátů.

Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

126.4 Změna smlouvy o zřízení služebnosti - věcného břemene s BD U Kruhovky. Předkládá: Ing.

M: Kosař, vedoucí OHSOM.

126.5 Výběr dodavatele elektromobilu pro MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

126.6 Kamerový průzkum kanalizace - cenové nabídky. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP.

126.7 Výstavba plynovodu v ulicích Bažantní, U Kapličky a Starosuchdolská. Předkládá: starosta.

126.8 Žádost o stanoveni začátku školního roku 2017/2018 v MŠ Gagarinova. Předkládá: Mgr. S.

Zelený, ředitel MS Gagarinova.

126.9 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Pokračování bodu 125.14. Předkládá: RNDr.

L. Knappová, radní.

126.10 Program 15. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

126.11 Rozpis služeb strážnice městské policie. Předkládá: starosta.

126.12 Situace na tržním místě na Brandejsově náměstí. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP.

126.13 Žádost o poskytnutí prostoru na komunitní zahradě pro hydroponické pěstování rostlin.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

126.14 Smlouva o budouci darovaci smlouvě c. 60/2017 s SD Bohemia Group a.s. - splašková

kanalizace. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

126.15 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění Statut hl.m. Prahy. Předkládá:

starosta.

126.16 Névrh licenční smlouvy o veřejném provozování s OSA VP_2017_111104 - Suchdolské

čarodějnice. Předkládá: Z. Krumpholcové, ref. kultury.

126.17 Výsledky hlasování o participativním rozpočtu MČ Praha-Suchdol pro rok 2017. Předkládá:

lng. V. Stěpánková, zástupkyně starosty.

126.18 Žádost o stanovisko k umisténi vodovodni přípojky k č.p. 1229/10 v ul. V Údolí. Stavebník:

EL-Tl & CO, s.r.o, Cerná 1705/13, 110 00 Praha 1. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

126.19 Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1627/164 v k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta.



126. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 7. ČERVNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl — starosta

Ing. Véra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

RNDr. Ludmila Knappová — radní

Jan Zoubek - radní

Omluven: Ing. Véclav Vik - zástupce starosty

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Krulikové, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program jednéni:

126.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2017 o neinvestiční dotaci na

podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 — oblast zdraví a zdravého životního

stylu na lokální úrovni. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada

schvaluje navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2017 o účelovou neinvestiční

dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 — oblast

zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni - projektu „Zdravý podzim“ ve výši 119

tis. Kč. Rada vtěto souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová

strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody

mezi statutárními městy ajejich městskými obvody nebo částmi, UZ 81, zvýšit 0 Kč 119

000,—; výdajová strana: zřídit odpa 3549 ostatní speciální zdravotnická péče a pol. 5131 —

potraviny, ÚZ 81, zvýšit 0 Kč 5 000,-; odpa 3549 ostatní speciální zdravotnická péče a pol.

5139 — nákup materiál j.n., ÚZ 81, zvýšit 0 Kč 35 000,-; odpa 3549 ostatní speciální

zdravotnická péče a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, ÚZ 81, zvýšit 0 Kč 79 000,-.

Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3029, dotace podléhá finančnímu

vypořádání za rok 2017 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ,

ORJ aORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO prověst schválené

rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 4—0-0

126.2 Žádost_o ukončení nájemní smlouvy č. 55/2006 na pronájem

nebytového prostoru v č.p. 930 dohodou ke dni 30. 6. 2017. Předkládá: H. Felgrová,

v

ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí sukončením náj. sml. c. 55/2006 s panem

_na pronájem nebytového prostoru vč. p. 930 dohodou ke dni

30. 6. 2017. Hlasovéni o usnesení: 4-0—0

126.3 Vyhodnoceni výběrového řízení na dodavatele oprav komunikací pomocí

recyklátů. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada na

základě porovnání cenových nabídek pro provedení opravy výtluků v komunikacích

s povrchem z recyklátu vybrala společnost Commatel-Uher, s.r.o., IČ: 27092348 za cenu



25.000 Kč bez DPH. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby práce objednal a pověřuje

starostu, aby objednávku podepsal. Hlasování o usnesení: 4-0-0

126.4 Změna smlouvy o zřízení služebnosti - věcného břemene s BD U Kruhovky.

Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje nové znění

Smlouvy o zřízení služebnosti-věcného břemene č. 36/2016 s oprávněným subjektem:

Bytový dům U Kruhovky s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00, Brno-Zábrdovice IČO:

03816613, pro umístění přípojek splaškové kanalizace, přípojek dešťové kanalizace

avodovodní přípojky kbytovému domu U Kruhovky. Rada schvaluje změnu ceny za

zřízení věcného břemene uvedeného ve smlouvě oproti ceně stanovené usnesením č. j.

10/10/2016 ze dne 23. 6. 2016. Navýšená cena, která odpovídá realitě, činí 18.150 Kč.

Rada pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

126.5 Výběr dodavatele elektromobilu pro MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol na základě doporučení Komise pro posouzení

a hodnocení nabídek souhlasí s objednáním elektromobilu Peugeot Partner VU Furgon

L1 ELECTRIC od společnosti Kopecký s.r.o., IČ 255 41 617 za nabídnutou cenu 799.996

Kč včetně DPH. Cena včetně DPH za servis je 815 Kč/hod. Rada ukládá Ing. Kosařovi

zaslat vybranému dodavateli oznámení o výběru dodavatele a objednávku vozidla a dále

zajistit doručení všech potřebných dokumentů na SFŽP, aby MČ mohla být poskytnuta

dotace ve výši 230 tisíc Kč na nákup elektromobilu. Termín: Neprodleně. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

126.6 Kamerový průzkum kanalizace - cenové nabídky. Předkládá: lng. M. Novotný,

ref. ŽP. Usnesení rady: Rada ukládá lng. Novotnému, aby upřesnil nabídky TVS centrum

s.r.o. a VIS Praha a.s. pro navýšenou délku průzkumu kanalizačních řadů. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

126.7 Výstavba plynovodu v ulicich Bažantní, U Kapličky a Starosuchdolská.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí z důvodu zlepšení životního prostředí

na Starém Suchdole s přípravou a realizaci projektu „Výstavba plynovodu v ulicích

Bažantní, U Kapličky a Starosuchdolská“ vrozsahu 640 m plynovodů a23 přípojek

v odhadovaných nákladech 1.750 tisíc Kč bez DPH a s nabídkou na odkoupení hotového

díla od PPDistribuce a. s. za max. cenu 798 tisíc Kč bez DPH. Rada žádá finanční výbor

0 projednání a doporučuje zastupitelstvu tento projekt ke schválení. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

126.8 Žádost o stanovení začátku školního roku 2017/2018 v MŠ Gagarinova.

Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova. Usnesení rady: Rada souhlasí, aby

byl školní rok 2017/2018 v MS Gagarinova zahájen stejně jako vzákladní škole až

v pondělí 4. 9. 2017. Hlasování o usnesení: 4-0-0

126.9 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Pokračování bodu 125.14.

Předkládá: RNDr. L. Knappová, radní. Usnesení rady: Rada schvaluje dar pro

pedagogické pracovníky a vychovatele příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha-

Suchdol za období leden až červen 2017, uvedených v seznamu, jenž je přílohou tohoto

zápisu (46 pedagogů ZS M. Alše, 15 pedagogů MS Gagarinova a 7 pedagogů MS

K Roztokům), dle následujících pravidel:



- dar bude poskytnut ve výši 4.800 Kč pro každého pracovníka, který byl zaměstnancem

příspěvkové organizace v období leden až červen 2017 (tj. po dobu 6 měsíců);

- ostatní podmínky viz usnesení RMČ 103.6 ze dne 7. 12. 2016.

Rada po úpravách schvaluje vzorovou darovací smlouvu na uvedené dary. Rada ukládá

paní Martincové připravit darovací smlouvy pro jednotlivé pedagogy. Rada ukládá

vedoucímu EO zaslat po podpisu smluv oběma stranami dary na účty příjemců.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

126.10 Program 15. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada schvaluje předložený program 15. zasedání ZMČ Praha-Suchdol

a doporučuje jej zastupitelstvu k projednání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

126.11 Rozpis služeb strážnice městské policie. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí.

126.12 Situace na tržním místě na Brandejsově náměstí. Předkládá: Ing. M. Novotný,

ref. ŽP. Rada bere na vědomí.

126.13 Žádost o poskytnutí prostoru na komunitní zahradě pro hydroponické

pěstování rostlin. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada

vyhlašuje záměr na výpůjčku části území komunitní zahrady Suchdol na pozemku parc. č.

2280/1, k. ú. Suchdol, o výměře 16 m2, panu_pro hydroponické pěstování

rostlin, a s tím související vzdělávací osvětové a výzkumné aktivity v oblasti

nízkonákladového hydroponického pěstování. Výpůjčka na dobu určitou do 31. 12. 2017.

Rada ukládá starostovi, aby záměr vyvěsil na úřední desku po dobu 15 dní. Hlasování

o usnesení: 4-0-0.

126.14 Smlouva o budoucí darovací smlouvě č. 60/2017 5 SD Bohemia Group a.s. -

splašková kanalizace. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady:

Rada po úpravách schvaluje smlouvu o budoucí darovací smlouvě pod číslem 60/2017

se společností SD Bohemia Group, IČ: 289 92 466, se sidlem: Ukrajinská 1488/10, 101

00, Praha 10, jejímž předmětem je splašková kanalizace se všemi jejími součástmi

a příslušenstvím, připojující novostavbu BD na pozemku parc. č. 1291, k. ú. Suchdol, na

splaškovou kanalizaci DN 300, která vede pod veřejnou komunikací na pozemku parc. č.

2375, k. ú. Suchdol. Rada pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

126.15 Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se mění Statut hl. m.

Prahy. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nemá připomínky k navrhované

obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška 22/2000 Sb. předpisů hl.

m. Prahy - Statut hl. m. Prahy. Změna se týká používání pyrotechnických výrobků.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

126.16 Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování s OSA VP_2017_111104 —

Suchdolské čarodějnice. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady:

Rada schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování s OSA — Ochranným svazem

autorským pro práva k dílům hudebním z.s. - č. VP_2017_111104, za užití hudebních děl

(kapela Živá huba M. Krulich) v rámci akce Suchdolské čarodějnice, konané dne 28. 4.

2017. Částka vyměřena vcelkové výši 774,- Kč vč. DPH. Rada pověřuje starostu

podpisem licenční smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0



126.17 Výsledky hlasování o participativním rozpočtu MČ Praha-Suchdol pro rok

2017. Předkládá: lng. V. Štěpánková, zástupkyně starosty. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí informaci, že hlasování o participativním rozpočtu MČ Praha-Suchdol pro rok

2017, které probíhalo ve dnech 30. května až 6. června 2017 prezenční formou

vhozením lístku do hlasovací schránky, se zúčastnilo 463 občanů městské části, tedy

téměř 9 % oprávněných. Výsledky hlasování jsou následující:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH C. NÁZEV NÁVRHU POČET HLAsů PORÁDÍ (TINÁslřcLEABÉ)

11 OSVĚŽENÍ NA NÁMĚSTÍ 265 1. so

4 HOUPAČKA PRO VŠECHNY GENERACE 183 2. 20

1o SKOČ DO POLE! 156 3. 119

6 STREET WORKO UT HŘIŠTĚ 113 4. 120

12 ZÁBAVA DĚTEM — STÍN MAMINKÁM 117 5. 117

2 KNIHOB UDKY - KE KNIHÁM BLÍŽ 92 6. 30

5 N" MH" "TN/rm ”mow " “"M"/" A ' 76 7. 50

7 VENKOVNÍ HUDEBNÍ HŘIŠTĚ 73 8. 80

8 RELAX A ZÁBAVA V ZAHRADĚ 57 9. 20

3 PIKNIKOVE MÍSTO 52 10. 25

9 SOLÁRNÍ POULIČNÍ LAMPA 38 11. 109

13 RÚŽOVÝ STE HLÍK 37 12. so

1 PALOUČEK BRATŘÍ ČAPKÚ - KULTIVOVANÝ ODPOČINKOVÝ PROSTOR 36 13. 20        
Rada pověřuje vedoucího OHSOM zajištěním realizace projektů na prvních čtyřech

místech: Osvěžení na náměstí, Houpačka pro všechny generace, Skoč do pole! a Street

Workout hřiště, vnejkratším možném termínu, nejpozději však do konce roku 2017.

Rada děkuje pracovnicím knihovny za pomoc při zajištění hlasování a zejména všem

navrhovatelům za aktivní účast v pilotním ročníku participativního rozpočtování.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

126.18 Žádost ostanovisko k umístění vodovodní přípojky kč. p. 1229/10 v ul.

V Údolí. Stavebník: EL-Tl & CO, s.r.o, Černá 1705/13, 110 00 Praha 1. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s umístěním vodovodní přípojky kdomu č. p.

1229/10, ul. V Údolí. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadateli.

Hlasování o usnesení: 4—0-0

126.19 Nabidka na odkoupeni pozemku parc. č. 1627/164 v k. ú. Suchdol. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s úplatným nabytím pozemku parc. č. 1627/164

v k. ú. Suchdol o výměře 94 m2 včetně na něm vybudovaného chodníku za cenu 1000,- Kč

s tÍm, že prodávající přispěje na náklady na údržbu po dobu 10 let ve výši 20.000 Kč.

Rada žádá fInanční výbor 0 projednání bezůplatněho nabytí uvedeného pozemku a

doporučuje zastupitelstvu jej schválit. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 7. 6. 2017.


