
Program 127. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

14. června 2017

127.1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1, Kamýcká 684, nájemník—. Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH.

127.2 Nesouhlas_ s vyúčtováním služeb za rok 2016 - byt č. 1, Stehlíkova 930. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH.

127.3 Nesouhlas lng—s vyúčtováním služeb za rok 2016 - byt č. 7, Stehlíkova 930.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

127.4 Ztížené podmínky užívání bytu — Stehlíkova 928, byt č. 12. Pokračování bodu 125.6. Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH.

127.5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.

k. ú. Suchdol, pro uložení vodovodní přípojky, přípojky plynu a přípojku elektro NN. Předkládá: lng. M.

Kosař, vedoucí OHSOM.

127.6 Výběr dodavatele přístřešku na kola. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

127.7 Prodej vozidla Magma Alficar. Předkládá: starosta.

127.8 Vyhodnocení nabídek na zhotovitele akce „ZŠ Mikoláše Alše - rozšířenív kapacit II. etapa a

modernizace, část výukové prostory a snížení akustické zátěže“. Předkládá: lng. C. Mudruňka, referent

realizace investic.

127.9 Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro akci „ZŠ Mikoláše Alše -

rozšíření kapacit II. etapa a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně -

stavební část“. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, referent realizace investic.

127.10 Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro akci „ZŠ Mikoláše Alše -

rozšíření kapacit II. etapa a “modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně —

technologie“. Předkládá: lng. C. Mudruňka, referent realizace investic.

127.11 Participativní rozpočet - poptávkové řízení k vybraným projektům. Pokračování bodu 126.6.

Předkládá: starosta.

127.12 Kamerový průzkum kanalizace - cenové nabídky. Pokračování bodu 126.6. Předkládá: lng. M.

Novotný, ref. ZP.

127.13 Žádost ředitele MŠ Gagarinova o schválení odpisového plánu zahradního domku. Předkládá:

Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

127.14 Letní kino na komunitní zahradě. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

127.15 Dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě - realizace a užívání elektrické přípojky čerpací

stanice odpadních vod s PREDistribuce, a. s. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

127.16 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol - oprava usnesení. Pokračování bodu 126.8.

Předkládá: RNDr. L. Knappová, radní.

127.17 Opožděné sekání trávy - firma Komwag. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP.

127.18 Participativní rozpočet na rok 2018. Předkládá: lng. V. Štěpánková, zástupkyně starosty.



127- ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 14. ČERVNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

RNDr. Ludmila Knappová — radní

Jan Zoubek - radní

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.45 hod.

Program jednání:

127.1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1, Kamýcká 684, nájemník_.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje dodatek č. 2 ke

Smlouvě o nájmu bytu č. 1, Kamýcká 684, kterým se nájem prodlužuje do 31. 1. 2018. Rada

pověřuje starostu podpisem dodatku 2. Hlasování o usnesení: 5-0-0

127.2 Nesouhlas_svyúčtováním služeb za rok 2016 - byt č. 1, Stehlíkova 930.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí nesouhlas paní—

s vyúčtováním služeb za r. 2016 v bytě č. 7, Stehlíkova 930. Ráda ukládá paní Felgrově, aby vyzvala

pání_k doplnění nesouhlasu o specifikaci nesprávných údajů a aby předala nesouhlas k

vyjádření firmě Tesporac. Hlasování o usnesení: 5-0-0

127.3 Nesouhlas Ing. vyúčtováním služeb za rok 2016 - byt č. 7, Stehlíkova

930. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada bere na vědomí nesouhlas lng.

_svyúčtováním služeb za r. 2016 v bytě č. 7, Stehlíkova 930. Rada ukládá paní Felgrově,

aby vyzvala Ing.—k doplnění nesouhlasu o specifikaci nesprávných údajů a aby předala

nesouhlas k vyjádření firmě Tesporac. Hlasování o usnesení: 5-0-0

127.4 Ztížené podmínky užívání bytu — Stehlíkova 928, byt č. 12. Pokračování bodu 125.6.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Ráda bere na vědomí vyjádření p. _ k výměně bytu.

Usnesení rady: Rada žádá, aby výsledek posouzení stavu bytu zaslála k vyjádření firmě Tesporac.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

127.5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.

2354/2 k. ú. Suchdol, pro uložení vodovodní přípojky, přípojky plynu a přípojku elektro NN.

Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje smlouvu o

smlouvě budoucí č. 131/2017 o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2354/2 k. ú. Suchdol,

ul. Novosuchdolská, pro uložení vodovodní přípojky, přípojky plynu a přípojky elektro NN,

s budoucími oprávněnými—á—Rada pověřuje starostu podpisem

uvedené smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

127.6 Výběr dodavatele přístřešku na kola. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení

rady: Ráda schvaluje výběr dodavatele přístřešku na kola o rozměrech cca 5 x 2,5 m, který bude

umístěn ve dvoře radnice: Krejza Martin — zámečnictví, se sídlem: Kamýcká 870/135, Praha-

Suchdol, IČ: 660 24 528 za cenu 96.000 Kč bez DPH. Rada ukládá vedoucímu OHSOM, aby

připravil objednávku přístřešku, a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

127.7 Prodej vozidla Magma Alficar. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady:

Ráda schvaluje záměr prodeje vozidla MAGMAALFICAR, které již nema uplatnění z důvodu pořízení

nového vozidla ZEBRA, a ukládá vedoucímu OHSOM, aby nabídl multikáru k prodeji a nabídky

předložil radě k rozhodnutí o prodeji. Termín: Neprodleně. Hlasování o usnesení: 5-0-0

127.8 Vyhodnocení nabídek na zhotovitele akce „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa

amodernizace, část výukové prostory asnížení akustické zátěže“. Předkládá: lng. C.

Mudruňká, referent realizace investic. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že pro zhotovení

veřejné zakázky „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa a modernizace, část výukově

prostory asnížení akustické zátěže“ byly podány 3 nabídky. Ráda na základě provedeného

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



posouzení a doporučení hodnotící komise vybrala pro realizaci akce „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření

kapacit ll. etapa amodernizace, část výukové prostory asnížení akustické zátěže“ zhotovitele:

společnost AMIKA FIRST, s.r.o., lC: 24219169, která se umístila s cenou 1.692.276 Kč bez DPH

v rámci hodnocení nabídek 1. v pořadí a která splnila podmínky účasti vzadávacím řízení. Rada

ukládá starostovi výsledek výběrového řízení zveřejnit a podepsat smlouvu se společnosti AMIKA First,

s.r.o., po uplynutí lhůty pro podání námitek proti výběru. Hlasování o usnesení: 5-0-0

127.9 Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro akci „ZŠ Mikoláše Alše

- rozšíření kapacit II. etapa a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity školní

kuchyně - stavební část“. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, referent realizace investic. Usnesení rady:

Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a současně komisi pro hodnocení nabídek na akci „ZS

Mikoláše Alše - rozšíření kapacitvll. etapa a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity

školní kuchyně — stavební část“. Členové obou komisí jsou: Antonín Ptáček, Ing. Jan Sefránek, Ing.

Pavel Beneš, Ing. Václav Vik, lng. Cestmír Mudruňka; jejich náhradníci jsou: Ing. Milan Novotný,

Jaroslav Stůla. Hlasování o usnesení: 5-0-0

127.10 Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnoceni nabidek pro akci „ZŠ Mikoláše Alše

- rozšíření kapacit II. etapa amodernizace, část rekonstrukce anavýšení kapacity školní

kuchyně - technologie“. Předkládá: lng. C. Mudruňka, referent realizace investic. Usnesení rady:

RMČ jmenuje komisi pro otevírání obálek a současně komisi pro hodnocení nabídek na akci „ZS

Mikoláše Alše - rozšíření kapacit ll. etapa a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity

školní kuchyně —technologie“. Členové obou komisí jsou: Antonín Ptáček, Václav Čížek, Ing. Zdeněk

Skála, Ing. Václav Vik, lng. Čestmír Mudruňka; jejich nahradn|C| jsou Ing Milan Novotný, lng. Milan

Kosař, Jaroslav Stůla. Hlasování o usnesení: 5-0-0

127.11 Participativni rozpočet - poptávkové řízení kvybraným projektům. Pokračování bodu

126.6. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Na základě provedeného poptávkového řízení rada

souhlasí s výběrem dodavatelů vítězných projektů v rámci participativního rozpočtu (ceny s DPH):

2ks pitko - firma Urbania s.r.o. za cenu 39.064 Kč, zabudovanou trampolínu s certifikací 200x200 cm

od firmy 4soft, s.r.o. za cenu 117.636 Kč vč. montáže, workout hřiště u firmy Workout club za cenu

119.844 Kč vč. montáže a zahradní houpačku od dodavatele Delta Svratka s.r.o. za cenu 23.680 Kč

vč. montáže a dopravy. Celkem 300.224 Kč s DPH. Rada pověřuje vedoucího OHSOM k objednání

těchto projektů. Hlasování o usnesení: 5-0-0

127.12 Kamerový průzvkum kanalizace - cenové nabídky. Pokračování bodu 126.6. Předkládá:

lng. M. Novotný, ref. ZP. Usnesení rady: Rada schvaluje jako dodavatele kamerové prohlídky

vybraných úseků kanalizačních stok (v rozsahu cca 1600 m) firmu TvS centrum Praha, s.r.o.,

Únětice 108, 252 62 Unětice, lC 26728231, s nabídkovou cenou 34.400 Kč bez DPH, za podmínky,

že uvedenou cenu bude dodavatel garantovat jako maximální. Rada ukládá Ing. Novotnému, aby

práce u vybraného dodavatele neprodleně objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

127.13 Žádost ředitele MŠ Gagarinova oschválení odpisového plánu zahradního domku.

Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova. Usnesení rady: Rada schvaluje následující

odpisový plán zahradního domku vcelkové ceně 41.208 Kč: zařazení do 3. odpisové skupiny

s dobou odpisu 10 let, počátek odpisů červen 2017. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání

informace o usnesení rady MS Gagarinova. Termín: Neprodleně. Hlasování o usnesení: 5-0-0

127.14 Letní kino na komunitní zahradě. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady:

Rada souhlasí s pořádáním letního kina na komunitní zahradě ve dnech 27. 8., 2. 9. a 10. 9. 2017

a s objednáním 3 produkcí s kompletním servisem a právy pro veřejnou filmovou projekci u firmy

Film For People, o.s, IC 22834605, za cenu 39.000 Kč. Rada souhlasí se vstupným 100 Kč/os, děti

vdoprovodu dospělých zdarma. Rada bere na vědomí, že organizaci zajistí Z. Krumpholcová.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

127.15 Dohoda o převodu práv a povinnosti ke stavbě - realizace a užívání elektrické přípojky

čerpací stanice odpadních vod s PREDistribuce, a. s. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace

investic. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje smlouvu se společností PREdistribuce, a.s., IC:

27376516, na bezplatné převedení práv a povinností vyplývajících ze Změny rozhodnutí o umístění

stavby "Odkanalizování oblasti Suchdola - Budovce a Sedlce" čj. MHMP/129459/02/0UR/MI/HJ,

vydaného dne 1. 11. 2002. Jedná se o bezplatné zřízení přípojky elektro pro čerpací stanici splaškové

kanalizace Horní Sedlec. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

127.16 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol - oprava usnesení. Pokračování bodu

126.8. Předkládá: RNDr. L. Knappová, radní. Usnesení rady: Rada opravuje usnesení č. 126.8 ze dne

7. 6. 2017 dle skutečnosti následovně: Rada schvaluje dar pro pedagogické pracovníky a vychovatele

příspěvkových organizacích zřizovaných MC Praha-Suchdol za období leden až červen 2017,

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



uvedených vseznamu, jenž je vpřílohou tohoto zápisu (46 pedagogů ZŠ M. Alše, 15 pedagogů MŠ

Gagarinova a 8 pedagogů MS K Roztokům). Vostatním zůstává usnesení 126.8 nezménéno.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

127.17 Opožděné sekání trávy - firma Komwag. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Rada odkládá

na příště.

127.18 Participativní rozpočet na rok 2018. Předkládá: lng. V. Štěpánková, zástupkyně starosty.

Usnesení rady: Rada souhlasí se zapojením občanů do rozhodování formou participativního

rozpočtování i vroce 2018. Rada navrhuje vyčlenit vrozpočtu MC na rok 2018 na participativní

rozpočet částku 450.000 Kč. Maximální částku na projekt, jehož realizace zvýší hodnotu majetku MČ,

navrhuje rada stanovit ve výši 150.000 Kč. Oproti roku 2017 by návrhy mohli podávat všichni občané

městské části bez ohledu na státní občanství. Sběr návrhů by proběhl na podzim 2017. Rada žádá

finanční výbor a zastupitelstvo o projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.05 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 14. 6. 2017.

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


