
Program 151. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

13. prosince 2017

151.1 R0 - oblast sociálních služeb. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

151.2 R0 - navýšenívrozpočtu roku 2017 o dotaci OPŽP na akci EU — Splašková kanalizace Horní

Sedlec. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

151.3 R0 - navýšení rozpočtu r. 2017 - rekonstrukce hřiště při ZŠ Suchdolská. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO.

151.4 R0 - navýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci - odvody VHP. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO.

151.5 Nabídka na využití stožáru na střeše BD Stehlíkova. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

151.6 Výběr dodavatele rekonstrukce střechy na technickém pavilonu MŠ Gagarinova. Předkládá: Ing.

C. Mudruňka, ref. realizace investic.

151.7 Revokace usnesení č. 149.11 ze dne 29; 11. 2017; výběr projektanta na projekt rekonstrukce

střechy BD Stehlíkova 928-930. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

151.8 Dary pedagogům a vychovatelúm zřizovaných škol. Pokračování bodu 148.1. Předkládá: RNDr.

L. Knappová, radní.

151.9 Představení záměru ZŠ M. Alše - žádost o dotaci z 36. a 37. výzvy programu Pól růstu. Jednání

se zúčastní ředitelka ZS M. Alše - pozvána na 17.30 hod. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZS

M. Alše.

151.10 Odměny z architektonicko-krajinářské projektové soutěže "ZAHRADY SE HŘBITOVEM

U KAPLE SV. VACLAVA V PRAZE-SUCHDOLE". Předkládá: starosta.

151.11 Dopis spolku Garáže Výhledy I - vlastnictví pozemku parc.č. 1627/60 v k. ú. Suchdol. Předkládá:

starosta.

151.12 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury.

151.13 Poděkování za organizaci akcí Betlém 2017 a Čertobraní 2017. Předkládá: V. Štěpánková,

zástupkyně starosty.

151.14 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2018. Předkládá: starosta.

151.15 Návrh rozpočtového výhledu na roky 2019 a 2020. Předkládá: starosta.

151.16 Aktualizace souhlasu se stavbou inženýrských sítí v lokalitě "Alšova vyhlídka". Předkládá:

starosta.

151.17 Vyhodnocení záměru č. 61.2017 na pronájem velké zasedací místnosti pro aktivity mateřského

klubu Rybička. Předkládá: tajemnice.

151.18 Vzájemná výpůjčka částí pozemků parc.č. 2272/3 a 2272/5 v k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta.

151.19 Žádost o podporu projektu výstavby bytového domu se startovacími byty z fondu hl. m. Prahy

Rozvoj dostupného bydleni. Předkládá: starosta.

151.20 R0 - navýšení rozpočtu o dotaci z hl.m. Prahy na akci Splašková kanalizace Horní Sedlec.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

151.21 Žádost TJ Sokol Suchdol - Sedlec o změnu účelu poskytnutého grantu. Předkládá: starosta.

151.22 Administrace žádosti z OP Pól Růstu. Předkládá: starosta.

151.23 TV Suchdol - výstavba splaškové kanalizace Budovec. Předkládá: starosta.





ZÁPIS ZE 151. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 13. PROSINCE 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Jan Zoubek - radní

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Ověřovatelé: lng. Vik, lng. Štěpánková

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.45 hod.

Program jednání:

151.1 R0 - oblast sociálních služeb. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda

v souvislosti s poskytnutou dotací z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 195,3 tis. Kč na projekty:

"Získáváme informace a informujeme", „Zpátky do života“ a „Mapování přístupnosti objektů v MC

Praha-Suchdol“ schvaluje následující rozpočtové opatření: výdajová strana: odpa 4379 — ostatní

služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5021 — ostatní os. výdaje, UZ 81, ORJ 504, ORG

217, snížit 0 Kč 91 .700,-; odpá 4379 — ostatni služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5021

— ostatní os. výdaje, ORJ 504, ORG 217, snížit 0 Kč 15.300,-; odpa 6171 — činnost místní správy

a pol. 5011 — platy zam. v pracovním poměru, ORJ 901, snížit 0 Kč 25.000,-; odpa 4379 — ostatní

služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol.5011 — pláty zam. v pracovním poměru, 00081, ORJ

504, ORG 217, zvýšit 0 Kč 80.000,-; odpá 4379 — ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

a pol.5011 — platy zam. v pracovním poměru, ORJ 504, ORG 217, zvýšit 0 Kč 17.000,-; odpa 4379 —

ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol.5031 — povinné pojistné na soc.

zabezpečení apříspěvek ná st. politiku zaměstnanosti, UZ 81, ORJ 504, ORG 217, zvýšit 0 Kč

3.000,-; odpá 4379 — ostatní služby ačinnosti voblasti sociální prevence apol.5031 — povinné

pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, ORJ 504, ORG 217, zvýšit

0 Kč 6.500,-; odpa 4379 — ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol.5032 povinně

pojistné na veřejně zdravotnictví, UZ 81, ORJ 504, ORG 217, zvýšit 0 Kč 8.700,-; odpa 4379 — ostatní

služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol.5032 povinně pojistné na veřejné zdravotnictví, ORJ

504, ORG 217, zvýšit 0 Kč 16.800,-. Příjmy i výdaje budou oznáčeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky

MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.2 R0 - navýšení rozpočtu roku 2017 o dotaci OPŽP na akci EU — Splašková kanalizace

Horní Sedlec. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda v souvislosti s poskytnutím

účelové investiční dotace zOPZP na akci EU — Splašková kanalizace Horní Sedlec schvaluje

následující 3 rozpočtové opatření: příjmová strana: odpá 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech

územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi,

UZB4, ORJ 207, ORG 10749, zvýšit oKč 4.518.000,-; výdajová strana: odpa 2321 — odvádění

a čištění odpadních vod a nakládání s kaly á pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 84, ORJ 207, ORG

10749, zvýšit oKč 4.518.000,-. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ áORG dle metodiky

ázpracování účetnictví arozpočtu vrozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Uprava rozpočtu bude

provedena pod číslem 3093. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného

rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.3 R0 - navýšení rozpočtu r. 2017 - rekonstrukce hřiště při ZŠ Suchdolská. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada vsouvislosti s přijetím účelově investiční dotace na

financování rekonstrukce víceúčelového á dětského hřiště při ZS schvaluje následující rozpočtové

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

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 84, zvýšit 0 Kč 370.000,-;

výdajová strana: odpa 3419 — vyžití volného času dětí a mládeže a pol. 6121 — budovy, haly a stavby,

UZ 84, zvýšit oKč 370.000,-. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ aORG dle metodiky

a zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Uprava rozpočtu bude

provedena pod číslem 3085. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného

rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



151.4 RO - navýšení rozpočtu oúčelovou neinvestiční dotaci - odvody VHP. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada v souvislosti s poskytnutím účelové neinvestiční dotace

z obdrženého odvodu z VHP ajiných technických herních zařízení za období 1. 5. — 30. 9. 2017,

která je určená na podporu činností nestátních neziskových organizací, které zajišťují dlouhodobé

organizovanou sportovní výchovu mládeže, na kulturu, školství, zdravotnictví asociální oblast

schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2017 o 712 tis. Kč a zařazení finančních prostředků v souladu

s metodikou zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy následujícím

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

— převody mezi statutárními městy ajejich městskými obvody nebo částmi, UZ 98 zvýšit 0 Kč

712.000,-; výdajová strana: odpa 6409 — ost. činnosti j.n. a pol. 5901 — nespecifikované rezervy, UZ

98, zvýšit oKč 712.000,-. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3086. Dotace

podléhá finančnímu vypořádání za rok 2017 s rozpočtem hl. m. Prahy s tím, že vzhledem k tomu, že

tyto finanční prostředky ztéto dotace, které nebudou čerpány vr. 2017 a budou zapojeny do

rozpočtu r. 2018 prostřednictvím položky 8115 s UZ 00000098. Příjmy i výdaje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného

rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.5 Nabidka na využití stožáru na střeše BD Stehlíkova. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem jednoho stožáru umístěného na střeše BD

Stehlíkova pro osazení maléhov rozvaděče a technického zařízení (mikrovlnný spoj typu bod-bod)

společnosti VanCo.cz s.r.o., IC: 25762702, Vratislavova 27, 128 00, Praha 2 - Vyšehrad za

následujících podmínek: nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, nájemné

činí 15.000 Kč za jeden spoj a rok (bez DPH). Rada ukládá vedoucímu OHSOM připravit nájemní

smlouvu a předložitji radě k projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.6 Výběr dodavatele rekonstrukce střechy na technickém pavilonu MŠ Gagarinova.

Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí svýběrem

dodavatele opravy střechy na technickémvpavilonu v MS Gagarinova po vichřici, pana Richarda

|hma, K Roklím 588, Horoměřice 252 62, ICO: 66433061, za celkovou cenu 103.960 Kč bez DPH.

Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby práce objednal, a pověřuje starostu, aby objednávku podepsal.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.7 Revokace usnesení č. 149.11 -vvýběr projektanta na projekt rekonstrukce střechy BD

Stehlíkova 928-930. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada

revokuje usnesení rady č. 149.11 ze dne 29. 11. 2017. Rada z důvodu odstoupení lng. Zimmera od

nabídky vybrala pro zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce střechy BD Stehlíkova 928-

930 druhou nabídku v pořadí výběrového řízení Bc. Simonu Gajzler, Vaníčkova 1463/4, Chomutov,

IC: 5468931, za nabídkovou cenu 46.000 Kč. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby projektovou

dokumentaci objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.8 Dary pedagogům avychovatelům zřizovaných škol. Pokračování bodu 148.1. Předkládá:

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

a vychovatele příspěvkových organizací zřizovaných MC Praha-Suchdol za období září až prosinec

2017, uvedených v seznamu, jenž je přílohou tohoto zápisu (49 pedagogů ZS M. Alše, 18

pedagogů MS Gagarinova a 8 pedagogů MS K Roztokům), dle následujících pravidel:

- příjemcem daru je pedagogický pracovník avychovatel, který byl zaměstnancem příspěvkové

organizace minimálně polovinu období, za kterou je odměna poskytována, tj. 2 měsíce;

- dar bude poskytnut ve výši 3.200 Kč pro každého pracovníka, který byl zaměstnancem příspěvkové

organizace v období září až prosinec 2017 (tj. po dobu 4 měsíců);

- pokud příjemce byl zaměstnancem příspěvkové organizace kratší dobu než uvedené období,

poskytuje se mu dar v alikvótní výši.

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: 5-0-0

151.9 Představení záměru ZŠ Nl. Alše - žádost o dotaci z 36. a 37. výzvy programu Pól růstu.

Jednání se zúčastnila ředitelka ZS M. Alše. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZS M. Alše. Paní

ředitelka seznámila radu se záměrem zřídit novou jazykovou učebnu v ZS M. Alše financované z 36.

a 37. výzvy programu Pól růstu s realizací v roce 2018. Náklady na učebnu jsou ve výši 2,5 mil. Kč,

spoluúčast školy je 10 %, tj. 250.000 Kč. Usnesení rady: Rada souhlasí s tím, že městská část

poskytne základní škole finanční prostředky profinancování spoluúčasti. Hlasování o usnesení: 5-0-

0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



151.10 Odměny z architektonicko-krajinářské projektové soutěže o návrh "ZAHRADY SE

HŘBITOVEM U KAPLE SV. VÁCLAVA V PRAZE-SUCHDOLE". Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada na základě rozhodnutí poroty architektonicko-krajinařské projektové soutěže "ZAHRADY

SE HŘBITOVEM U KAPLE SV. VÁCLAVA V PRAZE-SUCHDOLE", která po posouzení všech návrhů

udělila dvě ceny a dvě odměny, souhlasí vyplacením těchto cen a odměn:

1. cena ve výši 70.000 Kč, návrh č. 7, účastník Ing. arch. Martin Rosa, IČ: 73933261, ČKA: 4176

2. cena ve výši 55.000 Kč, návrh č. 3, účastník Ing. arch. Ivan Gogolák, IČ/DIČ: 02261715, ČKA 4589

odměna ve výši 20.000 Kč, návrh č. 1, účastník Ing. Vladimir Sitta, lČ/DIČ 01763695, ČKA 4444

odměna ve výši 20.000 Kč, návrh č. 8, účastník Ing. arch. Václav Matějka, IČ 76576639, ČKA 4207

Rada ukládá vedoucímu EO, aby neprodleně zajistil proplacení cen a odměn výše uvedeným

autorům. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.11 Dopis spolku Garáže Výhledy I - vlastnictví pozemku parc. č. 1627/60 v k. ú. Suchdol.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí. Rada pověřuje starostu jednáním s hl.

m. Prahou a spolkem Garáže Výhledy o problematice vlastnictví pozemku parc.č. 1627/60 v k. ú.

Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.12 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje licenční smlouvu č. 287/2017

oveřejněm provozování hudebních děl uvedených na akci Karneval vmaskách ibez, která se

konala 25. 11. 2017. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.13 Poděkování za organizaci akcí Betlém 2017 ačertobraní 2017. Předkládá: lng.

V. Štěpánková, zástupkyně starosty. Usnesení rady: Městská část Praha-Suchdol děkuje OS

Betlém, Suchdol Sobě, z.s. za přípravu ázahájení Suchdolskěho betlěma dne 2. 12. 2017 na

Suchdolskěm náměstí. Dále děkuje MŠ Gagarinova a ZŠ M. Alše za hudební vystoupení a Centru

Horizont za doprovodný stánek a občerstvení.

Městská část Praha-Suchdol děkuje firmě Nausus s.r.o. zastoupenou Lukášem Skuhravým za

organizaci 5. ročníku Čertobraní a za přípravu videoprojekce na budově v neděli 3. 12. 2017 na

Suchdolskěm náměstí. Dále rada děkuje SDH Praha-Suchdol, ZŠ M. Alše, MK Rybička avšem

dobrovolníkům. Rada dále děkuje paní Krumpholcově za obětavou organizaci obou akcí. Rada

pověřuje starostu, aby všem zaslal poděkování. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.14 Névrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2018. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Odkládá na příště. Hlasování o uneseni: 5-0-0

151.15 Névrh rozpočtového výhledu na roky 2019 a 2020. Předkládá: starosta. Rada souhlasí

s návrhem rozpočtového výboru a žádá finanční výbor 0 projednání. Hlasování o uneseni: 5-0-0

151.16 Aktualizace souhlasu se stavbou inženýrských sítí v lokalitě "Alšova vyhlídka".

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s prodloužením platnosti stavebních povolení pro

stavbu inženýrských sítí a komunikací v lokalitě „Alšova vyhlídka“, stavebník Ekospol a.s. Rada ukládá

starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska rady žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.17 Vyhodnoceni záměru č. 61.2017 na pronájem velké zasedací místnosti pro aktivity

mateřského klubu Rybička. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem velké

zasedací místnosti radnice Sboru adventistů sedmého dne pro aktivity Mateřskěho klubu Rybička za

následujících podmínek: nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 aod

1.9.2018 do 31. 12. 2018, cena za pronájem činí 4.000 Kč za měsíc včetně DPH, prostor bude

využíván ve dnech pondělí až pátek vdobě od 9 do 12 hodin, prostory budou po ukončení aktivit

vráceny do původního stavu; pronajímatel si vyhrazuje právo na přednostní využití zasedací místnosti

v případě potřeby. Rada po úpravách schvaluje nájemní smlouvu č. 286/2017 na uvedený pronájem

a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.18 Vzájemná výpůjčka částí pozemků parc. č. 2272/3 a 2272/5 v k. ú. Suchdol. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr na následující vzájemnou výpůjčku částí pozemků

parc. č. 2272/3 a 2272/5 v k. ú. Suchdol mezi městskou částí Praha-Suchdol (vlastník pozemku

parc. 2272/3) a Mgr. Blankou Šebelovou a Ing. Petrem Basařem, MBA (vlastníci pozemku parc.č.

2272/5, vypůjčitelě):

1. MČ přenechává k dočasnému užívání na dobu 5 let vypůjčitelům část pozemku parc .č. 2272/3

ovýměře 83 m2 (jedná se o část pozemku, která je ke dni podpisu této smlouvy již připlocena

k pozemku parc. č. 2272/5). Tuto část jsou vypůjčitelě oprávněni užívat k běžným účelům, jsou

povinni o povrch pozemku řádně pečovat, nezatěžovat jej suti a odpady a zavazují se stav pozemku

nezhoršit právně ani fakticky. Vypůjčitelě nejsou oprávnění bez písemného souhlasu MC umístit na

předmětný pozemek stavbu.
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2. Vypůjčitelé tímto současně přenechávají k dočasnému užívání na dobu 5 let MČ k běžnému užívání

části pozemku parc. č. 2272/5, a to:

1) část pozemku parc. č. 2272/5 podél ulice Bažantí, o výměře 230 m2, od hranice pozemku až po

paralelně s touto komunikací vedené oplocení na pozemku 2272/5 a

2) část pozemku parc. č. 2272/5 nacházející se pod komunikací (otočkou na konci účelové

komunikace) o výměře 34 m2, ato od hranice pozemku parc. č. 2272/5 s pozemkem parc. č. 2272/3

až k oplocení, které kopíruje hranici komunikace.

Tyto části je MC oprávněna užívat a současně je dát k běžnému užívání veřejnosti jako veřejnou

zeleň, resp. veřejně přístupnou komunikaci. Rada ukládá starostovi, aby zajistil vyvěšení záměru na

úřední desce po dobu 15 dní. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.19 Žádost o podporu projektu výstavby bytového domu se startovacími byty zfondu

hl.m. Prahy Rozvoj dostupného bydlení. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí

spřípravou projektu výstavby bytového domu sosmi startovacími byty Kamýcká 684, Praha-

Suchdol financovaného zfondu Rozvoje dostupného bydlení na území hlavního města Prahy

o celkových nákladech ve výši 30 034 tisíc Kč včetně DPH. Městská část bude při přípravě projektu

hradit ze svého rozpočtu náklady na zpracování projektů a další související náklady do výše 3 000

tisíc Kč. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.20 RO - navýšení rozpočtu o dotaci zhl. m. Prahy na akci Splašková kanalizace Horní

Sedlec. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje navýšení rozpočtu na rok

2017 0 Kč 3 039 000,- na financování akce „EU - Splašková kanalizace Horní Sedlec“ a v souvislosti

stím schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům

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

nebo částmi, UZ 15974, ORJ 207, ORG 10749, zvýšit 0 Kč 3.039.000,-; výdajová strana: odpa 2321 —

odvádění ačištění odpadních vod anakládání skaly apol. 6121 — budovy, haly astavby, UZ

106515974, ORJ 207, ORG 10749, zvýšit 0 Kč 3.039.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ„ ORJ

a ORG dle metodiky azpracování účetnictví a rozpočtu vrozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Uprava

rozpočtu bude provedena pod číslem 2146. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení

schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.21 Žádost TJ Sokol Suchdol - Sedlec o změnu účelu poskytnutého grantu. Předkládá: J.

Zoubek, radní. Pan Zoubek se z důvodu střetu zájmu nezúčastnil projednání tohoto bodu. Usnesení

rady: Rada schvaluje změnu účelu poskytnutého grantu ve výši 9.000 Kč, který byl původně určen

na „Tématické sportovně bojové hry“, na „Suchdolské Silvestroviny“, která je rovněž zaměřena na

děti a jejich sportovní vyžití. Hlasování o usnesení: 4-0-1

151.22 Administrace žádosti 2 OP Pól Růstu. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

151.23 TV Suchdol - výstavba splaškové kanalizace Budovec. Předkládá: starosta. Starosta

informoval radu ojednání sředitelem OTV MHMP lng. Vlkem aředitelem firmy ZAVOS lng.

|_, která zastupuje investora při výstavbě splaškové kanalizace na Budovci, o situaci, kdy

firma Alstap, dodavatel stavby kanalizace v ul. Kamýcká, požaduje před zahájením prací navýšení

ceny odílo occa 5 mil. Kč zdůvodu zatřídění stavby protlačované kanalizace jako důlní dílo.

Investor, OTV MHMP, snavýšením ceny nesouhlasí. Vpřípadě že nedojde kdohodě mezi

dodavatelem a investorem, investor s dodavatelem ukončí smlouvu a následně bude proveden nový

výběr dodavatele. Vtom případě by proběhla výstavba kanalizace vul. Kamýcká až ve druhé

polovině roku 2018. Na jednání s investorem požadoval starosta MC co nejrychlejší dokončení

a zprovoznění kanalizace v této části.

Jednání bylo ukončeno v 19.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 13. 12. 2017
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