
Program 152. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

20. prosince 2017

152.1 Revokace usnesení RMČ 151.1; RO - oblast sociálních služeb. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

152.2 RO - změna čerpání pol. rozpočtu r. 2017 - financování darů pedagogům a financování oprav a

služeb v příspěvkových organizacích. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

152.3 Změna čerpání rozpočtu 2017 - financování odpa 2212 - silnice. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

152.4 Nákup pozemku parc.č. 1650/1 k.ú. Suchdol - zahrádky Na zavážkách. Předkládá: starosta.

152.5 RO - navýšení rozpočtu r. 2017 o investiční dotaci na výkup pozemku ve výši 3.570 tis. Kč.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

152.6 Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací obcí Statenice, Únětice, Roztoky a městské

části Praha-Suchdol, pokračování bodu 142.4. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty.

152.7 Vedoucí Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole - zástup za mateřskou dovolenou,

pokračování bodu 144.3. Pokračování bodu 148.1. Předkládá: tajemnice.

152.8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene — UPC česká republika, s.r.o.

Předkládá: Ing. Milan Kosař, vedoucí OHSOM.

152.9 žádost zš M. Alše o souhlas s čerpáním grantů ve druhém pololetí školního roku 2017/2018.

Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.

152.10 žádost o poskytnutí bytu učitelce zš M. Alše. Předkládá: starosta.

152.11 Prodej části pozemku parc.č. 2320 v k. ú. Suchdol. Předkládá: starosta.

152.12 Společné koncesní řízení MČ Praha-Suchdol a obcí Statenice, Únětice na provozovatele

splaškové kanalizace od roku 2019. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty.

152.13 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2018. Pokračování bodu 151.14. Předkládá: starosta.

152.14 Autorský dozor projektanta akce Oprava dešťové kanalizace Starý Suchdol. Předkládá: starosta.

152.15 MS K Roztokům - návrh zimní zahrady. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty.

152.16 Kanalizace Budovec — nové přípojky. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty.

152.17 Dodatek č. 1 smlouvy 169/2017 ospolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní s Pražskou

plynárenskou a.s. Předkládá: starosta. „

152.18 Výběr administrátora žádosti o dotaci 2 OP Praha pél růstu CR. Pokračování bodu 151.22.

Předkládá: starosta.



ZÁPIS ZE 152. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 20. PROSINCE 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ján Zoubek - radní

RNDr. Ludmila Knappová - rádní

Ověřovatelé: Ing. v. Štěpánková, lng. v. Vik

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 15.35 hod.

Program jednání:

152.1 Revokace usnesení RMČ 151.1; RO - oblast sociálních služeb. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada revokuje usnesení č. 151.1 ze dne 13. 12. 2017. Rada

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: 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 — ostatní 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 —

pláty zam. v pracovním poměru, ORJ 901, snížit 0 Kč 25.000,-; odpa 4379 — ostatní služby a činnosti

v oblasti sociální prevence a pol.5011 — platy zam. v pracovním poměru, 00081, ORJ 504, ORG 217,

zvýšit 0 Kč 80.000,-; odpa 4379 — ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol.5011 —

pláty zam. v pracovním poměru, ORJ 504, ORG 217, zvýšit 0 Kč 17.000,-; odpá 4379 — ostatní služby

a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5031 — povinné pojistné ná soc. zabezpečení a příspěvek

na st. politiku zaměstnanosti, UZ 81, ORJ 504, ORG 217, zvýšit 0 Kč 8.700.-; odpá 4379 — ostatní

služby ačinnosti voblásti sociální prevence a pol. 5031 — povinně pojistné ná soc. zabezpečení

a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, ORJ 504, ORG 217, zvýšit 0 Kč 16.800,-; odpa 4379 —

ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5032 povinné pojistné na veřejné

zdravotnictví, UZ 81, ORJ 504, ORG 217, zvýšit 0 Kč 3.000,-; odpá 4379 — ostatní služby a činnosti

voblásti sociální prevence a pol. 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, ORJ 504, ORG

217, zvýšit 0 Kč 6.500,-. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP.

Ráda ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

152.2 RO - změna čerpání pol. rozpočtu r. 2017 -financování darů pedagogům afinancování

oprav aslužeb v příspěvkových organizacích. Předkládá: J. Stůlá, vedoucí EO. Usnesení rady:

Ráda z důvodu financování darů pedagogům (motivační odměna) á zvýšeného čerpání na opravy

vzákládní a mateřských školách schvaluje následující změnu čerpání rozpočtu r. 2017: výdajová

strana: odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, ORJ

254, snížit 0 Kč 100.000,-; odpa 3111 — předškolní zařízení správy a pol. 5492 — dary obyvatelstvu,

ORJ 412, zvýšit 0 Kč 35.000,-; odpa 3111 — předškolní zařízení správy a pol. 5169 — nákup ost.

služeb, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 40.000,-; odpa 3113 — základní školy a pol. 5171 — opravy a udržování,

ORJ 412, zvýšit 0 Kč 25.000,-. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ á ORG dle metodiky

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

Hlasování o usnesení:

5-0-0

152.3 Změna čerpání rozpočtu 2017 — financování odpa 2212 — silnice. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda zdůvodu financování úhrady faktur za opravy komunikací

schvaluje následující změnu čerpání rozpočtu 2017: výdajová stráná: odpa 2212 — silnice a pol. 6121

— budovy, haly a stavby, ORJ 354, snížit 0 Kč 380.000,-; odpa 2212 — silnice a pol. 5171 — opravy

a udržování, ORJ 354, zvýšit 0 Kč 380.000,-. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

podpis ověřovatelů: 

 podpis stárosty MČ:



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

opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

152.4 Výkup pozemku parc. č. 1650/1 k. ú. Suchdol - zahrádky Na zavážkách. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada městské části souhlasí s výkupem pozemku (zahrádkářská kolonie

Na Zavážkách) parc. č. 1650/1 k. ú. Suchdol o výměře 10 203 m2 za cenu 350 kč/m2 stanovenou dle

znaleckého posudku 2719-57/2016, který vypracoval znalec lng. Vladimir Svoboda, č.reg 3769/89

v celkové výši 3.570.000 Kč. K uhrazení kupní ceny bude využita dotace HMP ve výši 3.570.000 Kč.

Rada žádá FV a ZMČ o projednání nákupu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

152.5 RO - navýšení rozpočtu r. 2017 o investiční dotaci na výkup pozemku ve výši 3.570 tis.

Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada vsouvislosti s poskytnutím účelové

investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci č. 80723 - Výkup pozemků — MČ Praha-Suchdol

(parc. č. 1650/1 k. ú. Suchdol - zahrádky Na zavážkách) schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2017

0 3.570 tis. Kč a s tím spojené 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, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 3.570.000,-; výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní

správy apol. 6130 — pozemky (výdaje na pořízení pozemků), UZ 84, ORJ 901, zvýšit oKč

3.570.000,-. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky a zpracování účetnictví

a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Rada bere na vědomí, že rozpočtové opatření musí

dodatečně projednat zastupitelstvo. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3110. Rada

ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

152.6 Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací obcí Statenice, Únětice, Roztoky

aměstské části Praha-Suchdol, pokračování bodu 142.4. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce

starosty. Rada bere na vědomí návrh dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací

k 15.12.2017 předložený po úpravách městem Roztoky (zpracovatel spol. VRV a.s.). Rada ukládá

Ing. Vikovi pokračovat vprojednávání připomínek kdohodě vlastníků (např. upřesnění fakturace

skutečného množství odpadních vod mezi provozovateli) a požádat město Roztoky o upřesnění

zapojení společnosti VUAB, vlastníka části technologie ČOV, do procesu přípravy arealizace

rozšíření ČOV. Hlasování o usnesení: 5-0-0

152.7 Vedouci Mistni veřejné knihovny v Praze-Suchdole - zástup za mateřskou dovolenou,

pokračování bodu 144.3. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada schvaluje pověření paní

Jiřiny Klímové Krausově výkonem funkce „vedoucí Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole“ od 5.

1. 2018 na dobu určitou po dobu trvání rodičovské dovolené paní Kateřiny Lahodové Turchichové,

nejdéle však do 31. 12. 2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

152.8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - UPC Česká

republika, s.r.o. Předkládá: Ing. Milan Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách

schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. 288/2017 o zřízení věcného břemene na

pozemcích ve správě MČ Praha-Suchdol (seznam dotčených pozemků vpříloze) pro uložení

kabelového vedení, akce Rozšíření sítě UPC Suchdol — etapa 1 — 6, včetně připojení, s budoucím

oprávněným - společností UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem Závišova 5,

140 00, Praha 4 - Nusle. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

152.9 Žádost ZŠ M. Alše osouhlas sčerpáním grantů ve druhém pololetí školního roku

2017/2018. Předkládá: Mgr. Kejharová, ředitelka ZŠ. Usnesení rady: Rada souhlasí sčerpáním

následujících grantů městské části Praha-Suchdol ve druhém pololetí školního roku 2017/2018:

„Konverzace srodilým mluvčím AJ aNJ“; „Školní psycholog“; „Zažít právo jinak — semináře“;

„Supervize pro pedagogické pracovníky“; „Všeobecná primární prevence pro žáky ll. st.“. Rada

ukládá starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska rady ředitelce ZŠ M. Alše. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

152.10 Žádost o poskytnuti bytu učitelce ZŠ M. Alše. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

152.11 Prodej části pozemku parc. č. 2320 v k. ú. Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada městské části souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 2320 v k. ú. Suchdol v ulici V Udolí

ovýměře 1 m2 za cenu 700 Kč/m2 stanovenou dle znaleckého posudku 2751-29/2017, který

vypracoval znalec Ing. Vladimír Svoboda, č. reg 3769/89, majitelům sousední nemovitosti č. p. 412

SJM _l- a._H_. Rada žádá FV a ZMČ o projednání prodeje.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

152.12 Společné koncesní řízení MČ Praha-Suchdol a obcí Statenice, Únětice na

provozovatele splaškové kanalizace od roku 2019. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Usnesení Rady: Rada bere na vědomí zájem obce Únětice a městské části Praha-Suchdol na

organizaci společného koncesního řízení na provozovatele kanalizace. Rada souhlasí s provedením

výběru provozovatele kanalizací pro veřejnou potřebu dvoukolovým společným koncesním řízením

na standardní dobu 5 let dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek za podmínky, že se

společného koncesního řízení zúčastní obec Únětice a náklady na výběr provozovatele pro MC

Praha-Suchdol nepřekročí 143.000 Kč bez DPH. Rada ukládá lng. Novotnému po schválení

společného postupu vobci Únětice požádat společnost VRV, a.s. o předložení návrhu smlouvy

o společném zadavateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

152.13 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2018. Pokračování bodu 151.14. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Ráda po úpravách souhlasí s návrhem rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok

2018 a doporučuje jej zastupitelstvu k projednání. Ráda žádá finanční výbor 0 jeho projednání.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

152.14 Autorský dozor projektanta akce Oprava dešťové kanalizace Starý Suchdol. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje objednávku na autorský dozor projektanta při realizaci

stavby Oprava dešťové kanalizace Starý Suchdol u autora projektové dokumentace lng. Josefa

Chmelky, Osadní 324/12á, 170 00 Praha 7, IČ 101 570 00, za cenu 64.800 Kč bez DPH. Rada

ukládá Ing. Mudruňkovi, aby autorský dozor objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

152.15 MŠ K Roztokům — návrh zimní zahrady. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty. Usnesení

rady: Ráda ukládá lng. Mudruňkovi, aby zjistil cenu plánovaného plotu. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

152.16 Kanalizace Budovec — nové přípojky. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty. Usnesení

rady: Ráda souhlasí s dodatečnou realizací dvou přípojek na kanalizaci pro č. p. 171 a č. p. 238,

které byly dodatečně vyprojektovány a nebyly zahrnuty do výstavby kanalizace a kanalizačních

přípojek v rámci staveb 3106 TV Suchdol — etapa 0002 a to za následujících podmínek:

- přípojky v rozsahu od hlavní stoky po hranici soukromého pozemku,

- termín realizace duben 2018,

-práce provede společnost MBM TRADE CZ, s.r.o., IČ 25507222, zhotovitel stavby „Splašková

kanalizace Horní Sedlec“ realizované v průběhu roku 2017, práce budou fakturovány dle skutečného

rozsahu prací, za ceny a za stejných cenových podmínek, jaké byly stanoveny v rámci výběrového

řízení a smlouvy o dílo č. 026/2017 na uvedenou stavbu,

- maximální cena prácí bez DPH nepřekročí 79.000,- Kč pro dům č. p. 171 a 59.000,- Kč pro dům č. p.

238.

Ráda ukládá lng. Mudruňkovi práce za výše uvedených podmínek objednat. Hlasování o usnesení:

5-0-0

152.17 Dodatek č. 1 smlouvy 169/2017 o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní

s Pražskou plynárenskou a.s. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje dodatek č. 1

smlouvy č. 169/2017 o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní s Pražskou plynárenskou a. 3.,

který zohledňuje změny trasy, které od podpisu smlouvy nástaly. Ráda pověřuje starostu podpisem

smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

152.18 Výběr administrátora žádosti odotaci zOP Praha pól růstu čR. Pokračování bodu

151.22. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda vybrala pro administraci žádosti o dotaci z OP

Praha pól růstu ČR - firmu Finanční poradenství s.r.o., IČ 26500086, cena za kompletní administraci

až do přiznání podpory činí 147.000 Kč bez DPH, hodinová sazba pro následnou administraci po

dobu udržitelnosti činí 750 Kč bez DPH. Ráda ukládá starostovi, aby zajistil objednání administrace.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 20. 12. 2017

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


