
1ovo. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 23. LISTOPADU 2016

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA — zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová — radní

Jan Zoubek - radni

Ověřovatelé: RNDr. Knappová, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.10 hod.

100.1 Změna čerpání položek rozpočtu roku 2016 v odpa 3319 ostatní záležitosti kultury a 3399

ostatní záležitosti kultury, církví asdělovacích prostředků. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

Usnesení rady: Rada z důvodů zvýšeného čerpání v odpa 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví

a sděl. prostředků a v odpa 3319 ostatni záležitosti kultury (financování KLAS) schvaluje následující

změnu čerpání položek rozpočtu na rok 2016: Výdajová strana: odpa 3745 — péče o vzhled obcí

a veřejnou zeleň a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, ORJ 254, snížit 0 Kč 60.000,-; odpa 3399 -

ostatní záležitosti kultury, církvi a sdél. prostředků a pol. 5137 — drobný hmotný dl. majetek nákup

materiálu j.n., ORJ 620, zvýšit 0 Kč 12.000,-; odpa 3399 - ostatni záležitosti kultury, církví asděl.

prostředků a pol. 5139 -— nákup materiálu j.n., ORJ 620, zvýšit 0 Kč 5.000,-; odpa 3399 - ostatní

záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků a pol. 5164 — nájemné j.n., ORJ 620, zvýšit o Kč 3.000,-;

odpa 3399 — ostatní záležitosti kultury, církví a sdél. prostředků a pol. 5169 — nákup ostatních služeb

ORJ 620, zvýšit 0 Kč 12.000,-; odpa 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdél. prostředků a pol.

5175 — pohoštění, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 23.000,-; odpa 3319 — ostatní záležitosti kultury a pol. 5139 —

nákup materiálu j.n., ORJ 604, zvýšit 0 Kč 3.000,-; odpa 3319 - ostatni záležitosti kultury a pol. 5175 —

pohoštění, ORJ 604, zvýšit 0 Kč 2.000,-. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schválené rozpočtové změny.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

100.2 Změna čerpání položek rozpočtu r. 2016 ve výši 14,5 tis. Kč vodpa 3314 — činnosti

knihovnické a odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

Usnesení rady: Rada zdůvodů zvýšeného čerpání vodpa 3314 - činnosti knihovnické schvaluje

následující změnu čerpání položek rozpočtu roku 201:6 Výdajová strana: odpa 3745 — péče o vzhled

obcí a veřejnou zeleň a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, ORJ 254, snížit 0 Kč 14.500,-; odpa 3314 -

činnosti knihovnické a pol. 5139 — nákup materiálu j.n., ORJ 607, zvýšit 0 Kč 4.000,—; odpa 3314 -

činnosti knihovnické a pol. 5169 — nákup ost. služeb, ORJ 607, zvýšit 0 Kč 3.000,-; odpa 3314 —

činnosti knihovnické a pol. 5171 — opravy a udržování, ORJ 607, zvýšit 0 Kč 5.100,-; odpa 3314 -

činnosti knihovnické apol. 5175 — pohoštění, ORJ 607, zvýšit 0 Kč 1.000,—; odpa 3314 - činnosti

knihovnické a pol. 5179 — ostatní nákupy j.n., ORJ 607, zvýšit 0 Kč 1.400,-. Příjmy ivýdaje budou

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

schválené rozpočtové změny. Hlasování o usnesení: 5—0—0

100.3 Změna čerpání rozpočtu roku 2016 z důvodu financováni odměny JSDH. Předkládá: J.

Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada zdůvodu financování darů členům zásahové jednotky

dobrovolných hasičů za reprezentaci MČ Praha-Suchdol a za pomoc při akcich schvaluje následující

změnu čerpání rozpočtu rou 2016: Výdajová strana: odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, ORJ 254, snížit 0 Kč 14.500,-; odpa odpa 3314 - činnosti

knihovnické a pol. 5139 — nákup materiálu j.n., ORJ 607, zvýšit 0 Kč 4 000,-; odpa 3314 - činnosti

knihovnické a pol. 5169 — nákup ost. služeb, ORJ 607, zvýšit 0 Kč 3 000,-; odpa 3314 - činnosti

knihovnické a pol. 5171 — opravy a udržování pohoštění, ORJ 607, zvýšit 0 Kč 5 100,-; odpa 3314 -

činnosti knihovnické a pol. 5175 — pohoštění, ORJ 607, zvýšit 0 Kč 1 000,-; odpa 3314 - činnosti

knihovnické a pol. 5179 — ostatní nákupy j.n., ORJ 607, zvýšit 0 Kč 1 400,-. Příjmy ivýdaje budou

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

schválené rozpočtové změnyÁ—ilížšání o usneseni: 5—0—0 ,
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100.4 Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací ČOV Roztoky, smlouva

o přenechání kapacity COV Roztoky. Předkládá lng. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí nabídku společnosti Vodohospodářský rozvo' a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56

Praha 5 na zpracování smluv o přenechání části kapacity OV Roztoky mezi obcemi Statenice,

Roztoky a MČ Praha-Suchdol a společností VUAB, as, Rada souhlasí s objednáním návrhu smlouvy

o přenechání části kapacity ČOV Roztoky ve výši 500 ekvivalentních obyvatel (EO) mezi VUAB, a.s.

a MČ Praha-Suchdol u společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56

Praha 5 — Smichov. Předpokládaná cena u navyšování kapacity je 600,0 Kč/EO/rok, úhrada bude

prováděna 1 x ročně ato podle počtu obyvatel skutečně připojených EO nad rámec současně

rezervované kapacity ve výši 3 500 EO, předpokladem je souhlas města Roztoky. Trojstranná

smlouva umožní do doby rekonstrukce navýšit kapacitu ČOV Roztoky rezervovanou pro MČ Praha-

Suchdol z 3 500 EO až na 4 000 EO. Rada ukládá lng. Novotnému uvedenou smlouvu objednat

u společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. za následujících podmínek: termín dodání

návrhu smlouvy do 20. 12. 2016, max. cena 15.000 Kč bez DPH, vceně musí být zahrnuty

konzultace, projednávání a úpravy smlouvy až do uzavření smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

100.5 Výstavba kanalizace Budovec, etapa 0002, část účov. Předkládá lng. Vik, zástupce

starosty. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o předání staveniště pro stavbu Výstavba

kanalizace Budovec, etapa 0002, část ÚČOV azaslaný dílčí harmonogram prací. S ohledem na

provádění prací během zimního období, informování obyvatel a celkovou dobu výstavby rada ukládá

Ing. Mudruňkovi:

- neprodleně vyžádat od zhotovitele reálný harmonogram pro realizaci celé stavby s uvedením

minimálně následujících milníků: termín uvedení povrchů do konečného stavu, termíny možného

zprovoznění kanalizace po částech nebo jako celek (předčasné užívání), termín kolaudace, termín

předání díla

- kontrolovat důsledně znečištění komunikací včetně příjezdových tras avyžadovat neprodleně

zjednání nápravy do 24 hodin od oznámení,

- kontrolovat provedení provizorních krytů vozovek ve výkopech a poškozených částech komunikací

vrstvou štěrku nebo asfaltového recyklátu na betonovém podkladu dle sdělení zhotovitele z předání

staveniště.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

100.6 Smlouva 048/2016 ozřizení služebnosti — věcného břemene na pozemcích parc. č.

1627/6 a parc. č. 1627/137, vše v k. ú. Suchdol, ve prospěch České telekomunikační

infrastruktury a. s. Předkládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách

schvaluje smlouvu č. 048/2016 ozřizení služebnosti — věcného břemene na pozemcích parc. č.

1627/6 a parc.č. 1627/137, vše vk. ú. Suchdol, ve prospěch oprávněně České telekomunikační

infrastruktury a. s., IČ 24126039 3 pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5—

0-0

100.7 Návrh na vyřazení hmotného majetku — čelního zametacího kartáče. Předkládá: lng. M.

Kosař, ved. OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje zdůvodu opotřebení vyřazení hmotného

majetku — čelního zametacího kartáče, inv. č. 20822 v pořizovací ceně 82.594 Kč. Rada ukládá

vedoucímu OHSOM, aby zajistil formální náležitosti vyřazeni majetku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

100.8 Konečné vyrovnání po ukončení smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou

potřebu s1. vodohospodářskou spol. s r. o. Předkládá: Ing. Václav Vik, zástupce starosty.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí konečné finanční vyrovnání po ukončení smlouvy

k 31.12.2015 ve výši 322.600 Kč ve prospěch MČ a ukládá vedoucímu EO tuto částku provozovateli,

1. Vodohospodářské společnosti s.r.o. neprodleně vyfakturovat. Rada dále ukládá lng. Novotnému

provést do 31. 12. 2016 výběr dodavatele pro dokončení revize a nezbytných oprav kanalizační stoky

v ulici V Údolí s tím, že budou osloveni min. 3 potenciální dodavatelé příslušných prací. Hlasování

o usnesení: 5—0-0

100.9 Informace o záměru užívání části Suchdolského náměstí — zábor pro film dne 13. 12. 2016

(úterý) od 5 do 24 hodin. David Severa Production s. r. o.. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ŽP.

Rada bere na vědomí užívání veřejného prostranství na Suchdolském náměstí a v ulici U Hotelu,

v celkovém rozsahu 896 m2 pro účely filmové atelevízní tvorby (natáčení, parkování techniky

a vozidel) v úterý 13. 12. 2016 od 5:00 do 24:00 hodin.

100.10 Zápis zjednání KÚRI dne 21. 11. 2016. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko pro ÚR, napojení parc. č. 1291 v k. ú. Suchdol na komunikaci — stavba

Bytový dům Suchdolské nám. Usnesení rady: Stavebník/investor: SD Bohemia Group a.s., IČ:
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28992466. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI požaduje nižší sklon střechy do ulice

Internacionální, vyřešit zástavbu pozemku parc. č. 1292/2 , k. u. Suchdol a souhlasí s předloženou

variantou ustoupeného 5. podlaží. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby žadateli zaslal stanovisko rady

k žádosti. Hlasování o usnesení: 5—0-0

2) Žádost o stanovisko pro sloučené územní a stavebni řízení- výstavba dílny a park. stání na

parc. č. 557 v k. ú Suchdol. Stavebník:_K Roztokům 190, Praha-Suchdol. Rada

odkládá na příště.

3) Zádost ostanovisko pro povolení zvláštního užívání komunikací - Žádost o souhlas se

stavbou: TV Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace Budovec, ul. Lysolajská, Budyňská, Výjezdní,

Májová, Osvobození. Žadatel:_ Sedos — dopravní značení, stavebník: MHMP.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou TV Suchdol, etapa 0002 -

Kanalizace Budovec a se zvláštním užíváním komunikací ul. Lysolajská, Budyňská, Výjezdní, Májová,

Osvobození. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby žadateli zaslal stanovisko k žádosti. Hlasování

o usnesení: 5—0—0

4) Žádost o stanovisko pro umístění zemního vedení sítě elektronických komunikací, projekt

„PVDSL5C_E03_A_DEJU46_MET“, Suchdolská ul., investor: Česká telekomunikační infrastruktura

a.s. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s umístěním zemního vedení sítě

elektronických komunikací projekt „PVDSLSC_EO3_A_DEJU46_MET“, v ul. Suchdolská. Rada ukládá

lng. Mudruňkovi, aby žadateli zaslal stanovisko rady k žádosti. Hlasování o usnesení: 5-0-0

5) Konzultace - záměr rekonstrukce objektu bývalé Krušovické restaurace, Pod Rybníčkem 45

Investor:_. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí

s navrženým řešením náhrady stávajícího objektu dvěma bytovými domy s rovnou střechou a se 41

byty, protože návrh je vrozporu s charakterem území. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby žadateli

zaslal stanovisko rady k žádosti. Hlasování o usnesení: 5-0-0

6) Požadavek MČ Praha-Lysolaje na veřejné osvětlení v rámci stavby 3111 TV Lysolaje, etapa

0013 Poustka — 4. část, místo: Lysolaje, ul. Poustka, Na Zavážkách, stavebník: MČ Praha-Lysolaje.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s výstavbou veřejného osvětlení podél

opravované propojky z ulice Štěpnice ke garážim ČZU. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby žadateli

zaslal stanovisko rady k žádosti. Hlasování o usnesení: 5-0-0

7) Žádost ostanovisko pro stavební řízení — rekonstrukce rodinného domu Májová 631/2,

parc.č. 1393, 1394 v k. ú. Suchdol, žadatel: Studio A91, ln . arch._Bořivojova 55/1048,

130 00 Praha 3, stavebník: MUDr._ paní . Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KÚRI souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu Májová 631/2, parc. č. 1393, 1394 v k. ú.

Suchdol s tím, že rada žádá provedení měření hluku tepelného čerpadla. Hlasování o usnesení: 5—0-0

8) Žádost o stanovisko — ke studii - rekonstrukce rodinného domu Nad Dolíky 503/24, parc.č.

369, 370 v k. ú. Suchdol. Stavebník:__.Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KÚRI nesouhlasí s navrženým řešením, nové objekty musí dodržet uliční čáru.

Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby žadateli zaslal stanovisko rady kžádosti. Hlasování o usnesení:

5—0-0

9) Návrh geometrického plánu - vypořádání přesahů ozemků, ul. Do Vrchu, pozemky parc.č.

2323/1, 286, 258/2, vše v k. ú. Suchdol. Žadatel: lng._, realitní poradce, Realitní

společnost České spořitelny/Divize nemovitostí s.r.o Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KÚRI souhlasí se směnou části pozemků podél plotu (díly a, b, c, d, e, f, g, h), nesouhlasi se směnou

dílu | před vjezdem. Rada dále navrhuje do vypořádání zahrnout část pozemku parc. č. 2323/1 v k. ú.

Suchdol před vjezdem na pozemek parc.č. 286. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby žadateli zaslal

stanovisko rady k žádosti. Hlasování o usnesení: 5-0-0

10) Žádost os. "Na ovoce“ a „Jestřábník“ o stanovisko k využití pozemku parc. č. 2269116, k. ú.

Suchdol, ul. Bažantní na výsadbu sadu. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí

se založením sadu - výsadbou cca 50 ovocných stromů na pozemku parc.č. 2269/16, k. ú. Suchdol.

Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby žadateli zaslal stanovisko rady kžádosti. Hlasování o usnesení:

5-0-0

100.11 Darovací smlouva s Letíštěm Praha a.s. - dar z programu „DOBRÉ souseoswi“.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje přijetí daru z programu „DOBRÉ SOUSEDSTVÍ“

ve výši 150.000 Kč na realizaci projektu Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole: "Nákup pěti

nových počítačových jednotek včetně operačních systémů avhodného nábytku". Rada schvaluje

darovací smlouvu č. 187/2016 s Letištěm Praha as. na uvedený dar apovéřuje starostu jejím

podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

100.12 Rozpis služeb strážníka městské policie na listopad a prosinec. Předkládá: starosta.

Rada bere na vědomí.
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100.13 Plán zimní údržby 2016/2017. Předkládá: Ing. Milan Kosař, vedouci OHSOM. Usnesení

rady: Rada po úpravách schvaluje Plán zimní údržby 2016/2017. Rada ukládá lng. Kosařovi, aby

zajistil operativní zimni údržbu komunikaci v oblasti, kde bude probíhat stavba kanalizace (oblast

Budovec) tak, aby komunikace byly průjezdné. Hlasování o usnesení: 5-0-0

100.14 Žádost náměstka primátorky hl. m. Prahy o spolupráci při financování projektů v oblasti

sportu. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

100.15 Navýšení rozpočtu roku 2016 — odotaci ve výši 11,6 tis. Kč na na provoz JSDH.

Předkládá: J. Štůla, vedouci EO. Usnesení rady: Rada v souvislosti s přijetím finančních prostředků

ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra městským částem hl. m. Prahy na výdaje jednotek sborů

dobrovolných hasičů obcí v roce 2016 schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2016 o 11,6 tis. Kč a s tím

související rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech

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

UZ 14004, ORJ 751, zvýšit 0 Kč 11.600,-; výdajové strana: odpa 5512 - požární ochrana a pol. 5132 —

ochranné pomůcky, ÚZ 14004 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 8.000,-; odpa 5512 - požární ochrana a pol. 5167

— služby školeni avzděláváni, 02 14004 ORJ 751, zvýšit oKč 3.600,—. Úprava rozpočtu bude

provedena pod číslem 2117, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního

vypořádání se st. rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny

UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP (viz příloha dopis). Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil

provedení schválené rozpočtové změny. Hlasování o usnesení: 5-0—0

100.16 Navýšení rozpočtu o neinvestiční dotací ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy

v celkové výši 21.500,00 Kč na aktivní politiku zaměstnanosti. Předkládá: J. Štůla, vedouci EO.

Usneseni rady: Rada schvaluje navýšení rozpočtu roku 2016 o neinv. dotaci ze státního rozpočtu

z Úřadu práce hl. m. Prahy na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 21 500.— Kč a v této 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 13101, zvýšit 0 Kč 21 .500,—; výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol.

5011 — platy zam. v pracovním poměru, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 15.000,-; odpa 6171 — činnost mistni

správy a pol. 5031 — povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti,

UZ 13101, zvýšit 0 Kč 4 000,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5032 — povinné pojistné na

veřejné zdravotnictví, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 1 000,—; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5424 —

náhrady mezd v době nemoci, UZ 13101, zvýšit o Kč1 500,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod

číslem 2118. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá

vedoucímu EO, aby zajistil provedení schválené rozpočtové změny. Hlasování o usnesení: 5—0-0

100.17 Prodej malotraktoru TERRA - návrh kupní smlouvy. Předkládá: Ing. M. Kosař, ved.

OHSOM. Rada schvaluje kupní smlouvu na prodej malotraktoru TERRA s příslušenstvím pořízeném

zs Mikoláše Alše v roce 1986 panu_, bytem:_ Žatec, okr. Louny, za

smluvní cenu 7.000,—Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0—0

100.18 Žádost_ozkrácení doby pronájmu pozemku pro umístění atrakcí —

Dodatek č. 1 ke smlouvě 6. 16512016. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí

se zkrácením doby nájmu části pozemku parc.č. 2375 pro dětský lunapark o 3 dny od 30. 10. 2016 do

20. 11. 2016. Rada schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 165/2016 a pověřuje starostu podpisem

smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

100.19 Žádost Líbertiánského institutu o součinnost při zviditelnění pozitivních příkladů

fungování občanské společnosti. Překládá: starosta. Rada bere na vědomí,

Jednání bylo ukončeno v 18.05 hod

M I l\, áá, 7/2214
podpis ověřovatelů: „ \M

podpis starosty MČ: \) Á


