
Program 142. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

18. října 2017

142.1 Návrh finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem - rozpočet na rok 2018. Předkládá:

starosta.

142.2 Změny v odměňování zastupitelů. Předkládá: J. Martincová, personalistka.

142.3 Jmenování členů komisí pro otevírání obálek a hodnotici komise nabidek ,,Oprava dešťové

kanalizace na Starém Suchdole“ Předkládá: C. Mudruňka, referent realizace investic.

142.4 Memorandum k rozšíření kapacity ČOV Roztoky, Dohoda vlastníků provozně souvisejících

kanalizací - pokračování bodu 130.10. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.

142.5 Povodňový plán MČ Praha-Suchdol. Předkládá: tajemnice.

142.6 Uzávěra hlavní dráhy RWY 06/24 ve dnech 23. 10. až 27. 10. 2017. Předkládá: starosta.

142.7 Spolupořádání a organizace 5. ČERTOBRANÍ. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

142.8 Žádost ředitele OŘ MP Praha 6 vo zvážení kroků k zabránění šíření urážek v komentářích

k činnosti strážníka MP na facebooku MC. Předkládá: starosta.

142.9 Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy ke školským obvodům základních škol. Předkládá: starosta.

142.10 Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy ke školským obvodům mateřských škol. Předkládá:

starosta.

142.11 Vyhlášení výsledků architektonicko-krajinářské soutěže "Zahrady se hřbitovem u kaple

sv. Václava v Praze Suchdole". Předkládá: starosta.

142.12 Představení vítězného návrhu architektonicko-krajinářské soutěže "Zahrady se hřbitovem

u kaple sv. Václava v Praze Suchdole". Předkládá: starosta.

142.13 Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu "FITPARK Suchdol, hřiště Na Rybářce". Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury.

142.14 Vyřazení majetku z kuchyně ZŠ M. Alše. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZŠ M. Alše.

141.15 Trh a tržní místo Brandejsovo náměstí - připomínky paní N_. Předkládá: Ing. M. Novotný,

ref. životního prostředí.



142. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 18. ŘÍJNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Omluven: Jan Zoubek - radni

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: lng. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.45 hod.

Program jednání:

142.1 Návrh finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem - rozpočet na rok 2018.

Předkládá: starosta. Ráda bere na védomi návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z

rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018.

142.2 Změny v odměňování zastupitelů. Předkládá: J. Martincová, personalistka. Usnesení Rady:

Ráda bere na védomi nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních

samosprávních celků a doporučuje zastupitelstvu ponechat odměny ve stávající výši. Rada žádá

tinanční výbor 0 projednání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

142.3 Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotici komise nabidek ,,Oprava

dešťové kanalizace na Starém Suchdole“ Předkládá: C. Mudruňka, referent realizace investic.

Usnesení rady: Rada schvaluje následující seznam komisařů a zástupců komisařů pro komise

otevírání obálek á hodnotící komisi na akci kanalizace „Oprava dešťové kanalizace na Starém

Suchdole“:

Komise pro otvírání obálek: Komisaři: Václav Čížek, lng. Ivan Pavelka, Antonín Ptáček, Ing. Jan

Šefránek, Ing. Čestmír Mudruňka, náhradníci: Ing. Václáv Vik, Ing. Milan Kosař, Ing. Milan Novotný.

Předpokládaný termín jednání: pátek 27- 10. 2017 od 13:00 hodin. Otvírání obálek s nabídkami

proběhne v malé zasedací místnosti UMC.

Komise pro hodnocení nabídek: Komisaři: Václav Čížek, Ing. Ivan Pavelka, Antonín Ptáček, Ing. Jan

Šefránek, Ing. Čestmír Mudruňka, náhradníci: Ing. Václav Vik, Ing. Milan Kosař, Ing. Milan Novotný.

Předpokládaný termín jednání: 31. 10. 2017 v odpoledních hodinách. Hodnocení proběhne v malé

zasedací místnosti ÚMČ.

Rada pověřuje starostu podpisem jmenovacích dekretů komisařů a zástupců komisařů.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

142.4 Memorandum k rozšíření kapacity ČOV Roztoky, Dohoda vlastníků provozně

souvisejících kanalizací - pokračování bodu 130.10. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.

Usnesení Rady: Ráda bere na védomi, že nový návrh Společného memoranda obcí Statenice,

Únětice, Roztoky a městské části Praha-Suchdol krozšíření kapacity COV Roztoky připravený

městem Roztoky a projednávaný radou MC dne 23.8.2017 nebyl schválen zastupitelstvem obce

Statenice z důvodu nepřesně formulovaných závazků obce. Obec Statenice připraví do 3. 11. 2017

návrh na úpravu memoranda, který bude předložen ostatním obcím. Ráda dále bere na vědomí:

- informaci o možnosti zajistit pro obec Statenice na ČOV Roztoky požadovanou kapacitu 6 000 EO,

- informaci města Roztoky o nedořešeněm financování kalověho hospodářství a možnosti navýšení

kontinuální tvorby tinančních prostředků na obnovu vodohospodářskěho majetku v ceně čištění

odpadních vod předloženou spol. VRV a.s.

- návrh dohody vlastníků provozně souvisejících'kanalizací doplněný zvprácovatelem spol. VRV as.

o některé podmínky kalkulace stočného pro obce Unětice, Statenice a MC.

Rada ukládá lng. Vikovi připravit připomínky k návrhu dohody vlastníků na příští jednání rady.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

142.5 Povodňový plán MČ Praha-Suchdol. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada jmenuje

lng. Andreu Hrobskou členkou povodňové komise. Rada po úpravách schvaluje Povodňový plán

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



městské části Praha-Suchdol, aktualizovaný k říjnu 2017. Rada ukládá tajemnici aktualizovaný

povodňový plán zaslat na UMC Praha 6. Hlasování o usnesení: 4-0-0

142.6 Uzávěra hlavní dráhy RWY 06/24 ve dnech 23. 10. až 27. 10. 2017. Předkládá: starosta.

Ráda bere na vědomí, že ve dnech 23. 10. 2017 až 27. 10. 2017 proběhne uzávěra hlavní dráhy

RWY 06/24 z důvodu pravidelné podzimní údržby.

142.7 Spolupořádání avorganizace 5. ČERTOBRANÍ. Předkládá: Z. Krumpholcovvá, ref. kultury.

Usnesení rady: Rada MC Praha-Suchdol souhlasí se spoluúčastí na organizaci 5. CERTOBRANI,

které se bude konat v neděli 3. prosince 2017 od 16,30 hodin na Suchdolském náměstí. Součástí

programu bude videomapping a doprovodný program pro návštěvníky. Rada ukládá lng. Novotnému,

aby zajistil uzavírku ulice Internacionální v úseku Májová — Suchdolská a výluky autobusů přes

Suchdolské náměstí dne 3. 12. 2017 v době od 15 do 21 hodin. Hlasování o usnesení: 4-0-0

142.8 Žádost ředitele OŘ MP Praha 6 o zvážení kroků k zabránění šíření urážek v komentářích

k činnosti strážníka MP na facebooku MC. Předkládá: starosta. Usnesení Rady: Rada na základě

žádosti ředitele OŘ VMP Praha 6 souhlasí se smazáním vulgárních komentářů k činnosti strážníka

MP ná facebooku MC. Hlasování o usnesení: 4-0-0

142.9 Obecné závazná vyhláška hl. m. Prahy ke školským obvodům základních škol. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada nemá připomínky k navrhované obecně závazné vyhlášce hl.m.

Prahy ke školským obvodům základních škol. Pro MC Praha-Suchdol se nic nemění. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

142.10 Obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy ke školským obvodům mateřských škol.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nemá připomínky k navrhované obecně závazné vyhlášce

hl.m. Prahy ke školským obvodům mateřských škol. Pro MČ Praha-Suchdol se nic nemění.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

142.11 Vyhlášení výsledků architektonicko-krájinářské soutěže "Zahrady se hřbitovem u kaple

sv. Václava v Praze-Suchdole". Předkládá: starosta. Ráda bere na vědomí, že vyhlášení výsledků

architektonicko-krajinářské soutěže "Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole" se

koná v neděli 5. listopadu 2017 od 16 hod. v kapli sv. Václava v Praze-Suchdole.

142.12 Představení vítězného návrhu architektonicko-krájinářské soutěže "Zahrady se

hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole". Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že

představení výsledků architektonicko-krájinářské soutěže "Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava

v Praze-Suchdole" se koná ve středu 22. listopadu 2017 na suchdolské radnici.

142.13 Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu "FITPARK Suchdol, hřiště Na Rybářce".

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada na základě poptávkového řízení na

zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu "Fitpark Suchdol — hřiště Na Rybářce", který byl zadán

dle specifikací HMP na základě získané dotace, vybrala společnost COLMEX s.r.o., IC 29037221,

s celkovou cenou realizace s DPH 600.895 Kč pro 4 fit stanoviště v celokovovém provedení a

1běžeckou dráhu s litou pryží v délce 10 m. Rada ukládá vedoucímu OHSOM lng. Kosařovi

objednat realizaci u vybrané firmy nejlépe do konce roku. Hlasování o usnesení: 4-0-0

142.14 Vyřazení majetku z kuchyně ZŠ M. Alše. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZŠ M.

Alše. Usnesení rady: Ráda v souvislosti s celkovou rekonstrukcí školní kuchyně souhlasí s

vyřazením majetku z evidence ZŠ M. Alše - vybavení školní kuchyně pořízené v letech 1992-2003

dle předloženého pvřehledu. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání souhlasu rady s vyřazením

majetku ředitelce ZS. Hlasování o usnesení: 4-0-0

141.15 Trh a tržní místo Brandejsovo náměstí - připomínky pání N- Předkládá: lng.

M. Novotný, ref. životního prostředí. Usnesení rady: Rada ukládá lng. Novotnému, aby prodejce

hamburgerů upozornil na možnost výpovědi nájemní smlouvy v případě, že do 15. listopadu 2017

nenainstaluje filtrační zařízení ke stánku, a aby u všech prodejců průběžně požadoval dodržování

provozního řádu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.50 hod

Zápis byl vyhotoven dne 18. 10. 2017.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


