
Program 144. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

1. listopadu 2017

144.1 Rozpočtové opatření r. 2017- poskytnutí dotace - volby do Sněmovny. Předkládá: J. Štůla, ved. EO.

144.2 Plán zimní údržby 2017 - 2018. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

144.3 Výběrové řízení na zástup. vedoucí Místní veřejné knihovny. Předkládá: tajemnice.

144.4 Návrh novely vyhlášky HLMP o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Předkládá:

starosta.

144.5 Rekonstrukce střechy BD Stehlíkova 928-930 - výběr projektanta. Předkládá: Č. Mudruňka, ref.

investic.

144.6 Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole - výběr dodavatele. Předkládá: C. Mudruňka, ref.

investic.

144.7 Splašková kanalizace Horní Sedlec, dodatek č. 3 k SOD č. 026/2017. Předkládá: Č. Mudruňka, ref.

investic.

144.8 Nákup pozemku č. 1068/1 - za sokolovnou - smlouva o úschově listin. Předkládá: starosta.

144.9 Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací - pokračování bodu 142.4. Předkládá: V. Vik,

zástupce starosty.

144.10 ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa - stavební část, dodatek č. 2. Předkládá: V. Vik,

zástupce starosty.

144.11 Arch. soutěž Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - odvolání. Předkládá starosta

144.12 Grantová žádost- protidrogová problematika. Předkládá Ing. V. Štěpánková, místostarostka



144. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 1. LISTOPADU 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Jan Zoubek — radni

Ověřovatelé: Ing. Véra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: Ing. Petr Hejl - starosta

Omluveni: lng. Jana Kruliková - tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program jednání:

144.1 Rozpočtové opatření r. 2017- poskytnutí dotace - volby do Sněmovny. Předkládá: J. Štula.

ved. EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2017 o účelovou neinv. dotací

v celkové výši 164 500 Kč na úhradu výdaju konaní voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a

v souvislosti s tim schvaluje následující rozpočtové opatření: přijmová strana: odpa 6330 — převody vl.

fondúm v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými

obvody nebo částmi. UZ 98071, ORJ 901. zvýšit 0 Kč 164.500,-; výdajová strana: odpa 6114 — volby

do Parlamentu ČR, pol. 5011 - platy zam. v prac. poméru. UZ 98071. ORJ 901 zvýšit 0 Kč 15.000,-;

odpa 6114 — volby do Parlamentu ČR, pol. 5021 — ostatni osobní výdaje, UZ 98071, ORJ 901 zvýšit 0

Kč 85.000.-; odpa 6118 — volby do Parlamentu ČR, pol. 5031 — povinné poj, na soc. zab. a příspěvek

na st. pol. zam., UZ 98071 , ORJ 901 zvýšit 0 Kč 3.000,-; odpa 6118 — volby do Parlamentu ČR, pol.

5032 — povinně poj. na veř. zdr. poj., UZ 98071, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 2.000,- : odpa 6118 — volby do

Parlamentu CR, pol. 5139 — nákup materiálu j.n_, UZ 98071. ORJ 901 zvýšit 0 Kč 15.900- ; odpa 6118

— volby do Parlamentu ČR, pol. 5156 — pohonné hmoty, UZ 98071, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 2.000,- ; odpa

6118 — volby do Parlamentu ČR. pol. 5161 — služby pošt. UZ 98071, ORJ 901 zvýšit o Kč 1.000,-;

odpa 6118 — volby do Parlamentu CR, pol. 5162 — služby telekomunikací a radiokomunikací, UZ

98071. ORJ 901 zvýšit 0 Kč 1.000.—; odpa 6118 — volby do Parlamentu CR. pol. 5169 — nákup ost,

služeb, UZ 98071, ORJ 901 zvýšit o Kč 34.000.-odpa 6118 — volby do Parlamentu ČR, pol. 5175 —

pohoštění. UZ 98071. ORJ 901 zvýšit 0 Kč 5600-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem

2116. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu

EO zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření . Hlasování o usnesení : 5-0-0

144.2 Plán zimní údržby 2017-2018. Předkládá: lng. M. Kosař. vedouci OHSOM. Usnesení rady:

Rada schvaluje po úpravách plán zimní údržby komunikací pro sezónu 2017-2018 a ukládá

vedoucímu OHSOM zimní údržbu realizovat dle schváleného plánu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

144.3 Výběrové řízení na zástup vedouci Mistni veřejné knihovny. Předkládá: tajemnice.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí. že Bc. Karolina Vostrovská neprodlouží smlouvu na

zastupování ve funkci vedouci Místní veřejně knihovny, která je uzavřena do 4. 1. 2018. Rada

revokuje usnesení rady č. 1439. Rada ukládá tajemnici připravit výběrové řízení na zastupující

vedoucí Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole. Hlasování o usnesení: 5-0-0

144.4 Návrh novely vyhlášky HLMP o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada projednání odkládá na příště.

144.5 Rekonstrukce střechy BD Stehlíkova 928-930 - výběr projektanta. Předkládá:

Č. Mudruňka, ref. investic. Usneseni rady: Rada projednání odkládá na příště.

144.6 Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole - výběr dodavatele. Předkládá:

Č. Mudruňka, ref. investic. Usnesení rady: Rada bere na vědomí. že pro zhotovení veřejné zakázky

„Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole“ byly podány 4 nabidky. Rada na základě

provedeného posouzení a doporučení hodnotící komise vybrala jako zhotovitele společnost MBM

TRADE CZ, sro. lČ125507222. která se umístila s cenou 8 099 663,69 Kč bez DPH v rámci

hodnocení nabídek 1. v pořadí a která splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Rada ukládá

starostovi výsledek výběrového řízení zveřejnit, po předložení originálu nebo ověřených kopií

 podpis ověřovatelu:

 podpis starosty MC:



požadovaných dokladů k podpisu smlouvy a uplynutí lhůty pro podání námitek proti výběru, pověřuje

starostu podpisem smlouvy se společnosti MBM TRADE CZ, sro. Hlasování o usnesení: 5-0-0

144.7 Splašková kanalizace Horní Sedlec, dodatek č. 3 k SOD č. 026/2017. Předkládá: Č.

Mudruňka, ref. investic. Usnesení rady: Rada souhlasí se zněním dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

č. SML 026/2017 se společností MBM TRADE CZ, s.r.o., IC: 255 07222, ve výši 1.091.562,- Kč,

který řeší vícepráce způsobené nepředpokládanými geologickými podmínkami při výkopech stok

splaškové kanalizace Horní Sedlec a upřesňuje harmonogram prací. Konečný termín se tímto

dodatkem nemění. Rada pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

144.8 Nákup pozemku parc. č. 1068/1 Za Sokolovnou - smlouva o úschově listin. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s návrhem smlouvy na úschovu listin při

nákupu pozemku parc. č. 1068/1, k. ú. Suchdol u advokáta JUDr. Josefa Skácela, Londýnská

674/55, 120 21 Praha 2. Hlasování o usnesení: 5-0-0

144.9 Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací — pokračování bodu 142.4.

Předkládá: V. Vik, zástupce starosty. Usnesení Rady: Rada bere na vědomí připomínky k návrhu

dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací předložený zpracovatelem spol. VRV a.s., které

se týkají zejména: fakturace nákladů na čištění odpadní vody provozovatelem COV; vymezeni zisku

provozovatele v kalkulaci stočného; vymezení výše nájemného za majetek ve vlastnictví města

Roztoky v kalkulaci stočného do doby rekonstrukce ČOV; podmínek finančního vyrovnání změn

nákladů na čištění odpadní vody vyvolaných rozdílem mezi plánovaným a následným skutečným

množstvím odpadních vod; rozsahu převedení práv a závazků vyplývajících z dohody na

provozovatele.

144.10 ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit ||. etapa - stavebni část, dodatek č. 2. Předkládá:

V. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě č.

147/2017 se společností ACG-Real na realizaci stavby „ZS Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa

a modernizace, rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně, stavební část“. Tímto dodatkem

se rozšiřuje předmět díla o provedení nových připojovacích uzlů vzduchotechnických jednotek,

tepelné izolace, nátěry, upřesňuje se výkaz výměr stavebních prací ve strojovně vzduchotechniky a

prodlužuje se termín realizace 1. etapy o 9 dnů. Cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o 123 588,- Kč

bez DPH na celkovou cenu díla 7 055 469,- Kč bez DPH. Hlasování o usnesení: 5-0-0

144.11 Arch. soutěž Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - odvolání. Předkládá starosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí že autoři soutěžního návrhu č. 4 Ing. P- ly- lng.et Ing.

arch. J- M. a Bc. J-S podali odvolání proti formálnímu postupu poroty a

vyhlašovatele krajinářsko-architektonické soutěže a že městská část v lhůtě námitkám uvedeným

v odvolání po jejich posouzení nevyhověla.

144.12 Grantová žádost - protidrogová problematika. Předkládá Ing. V. Štěpánková, zástupkyně

starosty. Usnesení rady: Rada souhlasí s podáním žádosti na hl. m. Praha o grant pro oblast

adiktologických služeb pro městské části. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 1. 11. 2017.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


