
Program 129. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

28. června 2017

129.1 Navýšení rozpočtu roku 2017 o vrácení 100% podílu na DPPO ve výši 1791,5 tis. Kč;

rozpočtové opatření. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

129.2 Navýšení rozpočtu roku 2017 o neinvestiční dvotaci ve výši 195 300.- Kč na projekty voblasti

sociálních služeb; rozpočtové opatření. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

129.3 Navýšení rozpočtu roku 2017 - neinvestiční dotace pro MŠ Gagarinova ye výši 307 401,60 Kč v

rámci programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování- Sablony pro MS a ZS l.;

rozpočtové opatření. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

129.4 Rozpočtové opatření — finanční vypořádání za r. 2016 s rozpočtem MHMP. Předkládá: J. Štůlá,

vedoucí EO.

129.5 Navýšení pol. rozpočtu r. 2017 o účelovouvneinvestiční dotaci ve výši 492 tis. KČ z obdrženého

odvodu VHP, rozpočtové opatření. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

129.6 Úprava rozpočtu - změna účelu částí investičních dotací. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

129.7 129.7 Navýšení rozpočtu r. 2017 ve výši 27 mil. Kč. na nákup pozemků parc. č. 1068/1, 1069/2, 3,

k.ú. Suchdol pro rozšíření zázemí školy a sportovišť (ORG 80484) a opravu dešťové kanalizace na

Starém Suchdole. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

129.8 Rozpočtové opatření - neinvestiční dotace pro ZŠ M. Alše ve výšiv 715.891,80 Kčvv rámci

programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování — Sablony pro MS a ZS l.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

129.9 Navýšení rozpočtu roku 2017 o neinvestiční dotaci pro ZŠ ve výši 775.400,- Kč na dokrytí

integrace žáků, rozpočtové opatření. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO..

129.10 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele akce „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II

etapa a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně - stavební část“.

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

129.11 Vyhodnocení záměru č. 52.2017 - výpůjčka části území komunitní zahrady_na

hydroponické pěstování rostlin-. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

129.12 Žádost manželů o prodloužení nájemní smlouvy na ateliér č. 3, Kamýcká 684.

Předkládá: H. Felgrová, re . .

129.13 žádost_o povolení oprav v bytě č. 3, u Kruhovky 940. Předkládá: H. Felgrová, ref.

BH.

129.14 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2309/2,

2316/2, 2272/3, k. ú. Suchdol, s budoucím oprávněným firmou PREdistribuce a.s. Předkládá: lng. M.

Kosař, ved. OHSOM.

129.15 Závěrečné zprávy a vyúčtování sociálních projektů 2017. Předkládá: V. Štěpánková, zástupkyně

starosty.

129.16 Výběrové řízení na nákup PC do knihovny. Pokračování bodu 128.17. Předkládá: Bc. K.

Vostrovská, vedoucí knihovny.

129.17 Opožděné sekání trávy - firma Komwag. Pokračování bodu 127.17. Předkládá: lng. M. Novotný,

ref. ZP.

129.18 Projekty v sociélni oblasti pro rok 2017. Předkládá: V. Štěpánková, zástupkyně starosty.

129.19 Žádost o stanovisko pro ÚR - stavba 2 RD v ulici Nad Spáleným mlýnem. Předkládá: starosta

129.20 Podněty na změny ÚP — zrušení značky ZP. Předkládá: starosta.

129.21 Výběr dodavatele instalace klimatizace pro ordinaci v přízemí radnice. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

129.22 Návrh darovací smlouvy s Letištěm Praha a.s. Předkládá: starosta.

129.23 Posouzení podmínek nájmu nebytového prostoru Suchdolské náměstí 734/3. Pokračování

bodu 120.8 Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty.

122.24 Uzavírky ulice Kamýcké o prázdninách 2017. Předkládá:starosta.

129.25 Žádost o povoleni přístupové cesty přes pozemek 2272/3 ve správě MČ. Pokračování bodu 128.9.

Předkládá: starosta.



129- ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 28. ČERVNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

RNDr. Ludmila Knappová — radní

Ján Zoubek - radní

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Ověřovatelé: lng. V. Vik, lng. V. Štěpánková,

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.10 hod.

Program jednání:

129.1 Navýšení rozpočtu roku 2017 o vrácení 100% podílu na DPPO ve výši 1 791,5 tis. Kč;

rozpočtové opatření. Předkládá: J. Stůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí s navýšením

rozpočtu r. 2017 o poskytnutí neinv. dotace ve výši 100% podílu DPPO za r. 2016 ve výši 1 791,5 tis.

Kč a schvaluje s tím související rozpočtové opatření: příjmová strana: odpá 6330 — převody vl.

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

obvody nebo částmi, UZ 99 zvýšit 0 Kč 1 791 500,-; výdajová strana: odpa 2212 — silnice a pol. 5171 —

opravy a udržování budovy, haly a stavby, UZ 99, ORJ 354, zvýšit 0 Kč 1 000 000,-; odpa 3745 — péče

o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ORJ 254, zvýšit 0 Kč 300 000,-;

odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5154 — el. energie, UZ 99, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 191 500,-;

odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 300 000,-.

Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3040. Dotace nepodléhá finančnímu

vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky

a zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.2 Navýšení rozpočtu roku 2017 o neinvestiční dotaci ve výši 195 300,- Kč na projekty

v oblasti sociélnich služeb; rozpočtové opatření. Předkládá: J. Stůlá, vedoucí EO. Usnesení rady:

Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2017 o neinvestiční dotaci pro PO v celkové výši 195,3

tis. Kč a v té souvislosti schvaluje následující 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 00081, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 195 300,-; odpa 0 a pol. 8115 —

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 34.700,-; výdajová

strana: odpá 4379 — ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5139 — nákup materiálu,

UZ 00081, ORJ 504, ORG 117, zvýšit 0 Kč 30 800,-; odpa 4379 — ostatní služby a činnosti v oblasti

sociální prevence a pol. 5139 — nákup materiálu, ORJ 504, ORG 117, zvýšit 0 Kč 6 700,-; odpa 4379 —

ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 81, ORJ 504,

ORG 117, zvýšit 0 Kč 18 000,-; odpa 4379 — ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol.

5169 — nákup ost. služeb, ORJ 504, ORG 117, zvýšit 0 Kč 2 000,-; odpa 4379 — ostatní služby a

činnosti v oblasti sociální prevence a pol.5021 — ostatní os. výdaje, UZ 00081, ORJ 504, ORG 217,

zvýšit 0 Kč 91.700,-; odpá 4379 — ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5021 —

ostatní os. výdaje, ORJ 504, ORG 217, zvýšit 0 Kč 15 000,-; odpa 4379 — ostatní služby a činnosti

v oblasti sociální prevence a pol. 5132 — ochranné prac. pomůcky, UZ 00081, ORJ 504, ORG 216,

zvýšit 0 Kč 6 000,-; odpá 4379 — ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5132 —

ochranné prác. pomůcky, ORJ 504, ORG 216, zvýšit 0 Kč 2 000,- odpa 4379 — ostatní služby a činnosti

v oblasti sociální prevence a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, UZ 00081, ORJ 504, ORG 317, zvýšit

0 Kč 48 800,-; odpá 4379 — ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5169 — nákup

ostatních služeb, ORJ 504, ORG 317, zvýšit 0 Kč 8 700,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod

číslem 3045, dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2017. Příjmy i výdaje budou označeny

UZ, ORJ á ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.3 Navýšení rozpočtu roku 2017 - neinvestiční dotace pro MŠ Gagarinova ve výši

307 401,60 Kč vvrámci programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování —

Sablony pro MS a ZS I.; rozpočtové opatření. Předkládá: J. Stůlá, vedoucí EO. Usnesení rady:

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Ráda schvaluje úpravu rozpočtu r. 2017 o neinv. dotaci v celkové výši 307 401,6 Kč a schvaluje s tím

související 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 33063, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 307 400,-; výdajová strana: odpa 3111 — mateřské školy a pol. 5336 —

neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZS), UZ 103133063, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 153v700,-;

odpa 3111 — mateřské školy a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZS), UZ

103533063, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 153 700,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2054.

Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.4 Rozpočtové opatření - finanční vypořádání za r. 2016 s rozpočtem MHMP. Předkládá: J.

Stůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí s rozpočtovým opatřením souvisejícím se

zařazením výsledného předpisu finančního vypořádání za r. 2016 s rozpočtem hl. m. Prahy takto:

příjmová strana: pár.0, pol. 8115 — změna stavu na bank. účtech (zůstatek BU z minulých let), ORJ

1000 zvýšit 0 Kč 38.400,-; výdajová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní

úrovně a pol. 5347 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 81,

ORJ 1000, zvýšit 0 Kč 10 000,-; odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol.

5347 — převody, mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ORJ 1000, zvýšit

0 Kč 28 400,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem dokladu 8008. Dále ukládá zaslat fin.

prostředky na ZBU hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky

MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.5 Navýšení pol. rozpočtu r. 2017 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 492 tis. Kč

z obdrženého odvodu VHP, rozpočtové opatření. Předkládá: J. Stůlá, vedoucí EO. Usnesení

rady: Ráda souhlasí se zvýšením rozpočtu na r. 2017 a zařazením fin. prostředků o částku ve výši

492 tis. Kč takto: 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 98 zvýšit 0 Kč

492 000,-; výdajová strana: odpa 3419 — ostatní tělovýchovná činnost a pol. 5222 — neinv. transfery

občanským sdružením, UZ 98, ORJ 420 zvýšit 0 Kč 246 000,-; odpa 3399 — ostatní záležitosti kultury,

církví a sděl. prostředků a pol. 5164 — nájemné, UZ 98, ORJ 620 zvýšit 0 Kč 33 000,-; odpa 3399 —

ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 98, ORJ 620

zvýšit 0 Kč 90 000,-; odpa 3399 — ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků a pol. 5222 —

neinv. transfery občanským sdružením, UZ 98, ORJ 620 zvýšit 0 Kč 123 000,-. Rozpočtové opatření

bude provedeno pod č. dokladu 3037. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2017 s

rozpočtem hl. m. Prahy s tím, že tyto finanční prostředky z této dotace, které nebudou čerpány v r.

2017, bude možné zapojit do rozpočtu r. 2018 prostřednictvím položky 8115 s UZ 00000098. Příjmy i

výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.6 Úprava rozpočtu - změna účelu částí investičních dotací. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

Usnesení rady: Ráda souhlasí s úpravou rozpočtu r. 2017 a ukládá EO provést úpravu rozpočtu dle

metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.7 Navýšení rozpočtu r. 2017 ve výši 27 mil. Kč. na nákup pozemků parc. č. 1068/1, 1069/2,

3, k. ú. Suchdol pro rozšíření zázemí školy a sportovišť (ORG 80484) a opravu dešťové

kanalizace na Starém Suchdole. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí

se zvýšením rozpočtu na rok 2017 o investiční dotaci ve výši 18 mil. Kč na rozšíření tělocvičny ZŠ

M. Alše a o neinvestiční dotaci na opravu dešťové kanalizace na Starém Suchdole ve výši 9 mil Kč

takto: 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 412, zvýšit 0 Kč

18 000 000,-; odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody mezi

statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 81, ORJ 207, zvýšit 0 Kč 9 000 000,-;

výdajová strana: odpa 3113 — zákl. školy pol. 6130 — pozemky, UZ 84, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 18 000

000,-; odpa 2321 — odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kály a pol. 5171 — opravy a

udržování, UZ 81, ORJ 207, zvýšit 0 Kč 9 000 000,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem

3048, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání za rok 2017 s

rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.8 Rozpočtové opatření - neinvestiční dotace pro ZŠ M. Alše ve výši 715v891,80 Kč v rámci

programu Podporavškol formou projektů zjednodušeného vykazování — Sablony pro MS a

ZS |. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Radá schvaluje úpravu rozpočtu r. 2017 o

neinv. dotaci v celkové výši 716 400,- Kč takto: Výdajová strana: odpa 6409 — ost. činnosti j.n. a pol.

5901 — nespecifikované rezervy, UZ 103133063, ORJ 1000, snížit 0 Kč 358 000,-; odpa 6409 — ost.

činnosti j.n. a pol. 5901 — nespecifikované rezervy, UZ 103533063, ORJ 1000, snížit 0 Kč 358 000,-

odpa 3113 — zákl. školy pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZS), UZ UZ

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



103133063, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 358 000,-; odpa 3113 — zákl. školy pol. 5336 — neinvestiční transfery

zřízeným příspěv. ORG (ZS), UZ 103533063, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 358 000,-. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP . Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.9 Navýšení rozpočtu roku 2017 o neinvestiční dotaci pro ZŠ ve výši 775.400,- Kč na dokrytí

integrace žáků, rozpočtové opatření. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda

schvaluje úpravu rozpočtu r. 2017 o neinvestiční dotaci na dokrytí integrace žáků ve výši 775 400

Kč takto: Výdajová strana: odpa 6409 — ost. činnosti j.n. a pol. 5901 — nespecifikované rezervy, UZ 91,

ORJ 412, snížit 0 Kč 775 400,-; odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční transfery

zřízeným příspěv. org.(MS Gagarinova), UZ 00091, ORJ 412, ORG 1, zvýšit 0 Kč 130 900,-; odpa 3111

- předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org.(MS K Roztokům), UZ

00091, ORJ 412, ORG 2, zvýšit 0 Kč 180 900,-; odpa 3113 — zákl. školy pol. 5336 — neinvestiční

transfery zřízeným příspěv. ORG (ZS), UZ 00091, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 413 600,-. Příjmy i výdaje

budou označeny UZ, ORJ á ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.10 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele akce „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření

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

stavební část“. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent realizace investic. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí, že pro zhotovení veřejné zakázky „ZS Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa a

modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně — stavební část“ bylo podáno

6 nabídek. Rada na základě provedeného posouzení a doporučení hodnotící komise vybrala pro

realizaci uvedené akce zhotovitele společnost ACG-REAL s.r.o., IC 27094359, Radimova 622/38, 169

00 Praha 6, která se s cenou 6 931 881 Kč bez DPH umístila v rámci hodnocení nabídek první v pořadí

a která splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Ráda ukládá starostovi výsledek výběrového

řízení zveřejnit a podepsat smlouvu se společnosti ACG-REAL s.r.o. po uplynutí lhůty pro podání

námitek proti výběru. Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.11 Vyhodnocení záměru č. 52.2017 - výpůjčka části území komunitní zahrady .-

_na hydroponické pěstování rostlin. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady:

Ráda schvaluje s vý ů'čku části území komunitní zahrady na pozemku parc. č. 2580/1, k.ú. Suchdol,

o výměře 16 m2_pro neziskový účel - hydroponické pěstování rostlin za

následujících podmínek: Výpůjčka na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, využití pozemku pro

neziskové účely, po ukončení výpůjčky bude pozemek vyklizen. Ráda po úpravách schvaluje smlouvu

č. 139/2017 a pověřuje starostu 'e'ím odpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.12 Žádost manielflflo prodloužení nájemní smlouvy na ateliér č. 3, Kamýcká

684. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr na prodloužení

pronájmu ateliéru č. 3, Kamýcká 684 manželům_ a_do20. 9.

2018 za stávajících podmínek. Radá ukládá starostovi, aby zajistil vyvěšení záměru na úřední desce

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

129.13 Žádost_o povolení oprav v bytě č. 3, U Kruhovky 940. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH. Ráda odkládá ná příště.

129.14 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.

č. 2309/2, 2316/2, 2272/3, k. ú. Suchdol, s budoucím oprávněným firmou PREdistribuce a.s.

Předkládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje Smlouvu

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro kabelové vedení NN pod názvem:

Bažantní — nový kNN Alšova vyhlídka, ul. Ke Kozím hřbetům, Bažantní, akce S- 140770 na

pozemcích parc. č. 2309/2, 2316/2, 2272/3, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 1, pro

katastrální území Suchdol, obec Praha u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, které jsou ve

vlastnictví obce Hlavního města Prahy, s budoucím oprávněným, společností PREdistribuce a.s., IC:

27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.15 Závěrečné zprávy a vyúčtování sociálních projektů 2017. Předkládá: V. Štěpánková,

zástupkyně starosty. Rada bere na vědomí závěrečné zprávy k vyúčtování neinvestiční dotace hl. m.

Praha pro rok 2016 v oblasti sociálních služeb: „Mapování sociálních potřeb“ a „Mapování

přístupnosti a bezbariérovosti ve vybraných objektech“ dotace plně vyčerpána, v oblasti

bezdomovectví „Zpátky do života“ dotace nedočerpána, vratka činí 13.946 Kč. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

129.16 Výběrové řízení na nákup PC do knihovny. Pokračování bodu 128.17. Předkládá: Bc. K.

Vostrovská, vedoucí knihovny. Usnesení rady: Rada na základě provedeného výběrového řízení na

pořízení PC do knihovny vybrala společnost CZC.cz s.r.o., |C125655701 za nejnižší nabídnutou cenu

při dodržení nastavených parametrů PC. Cena zakázky činí 94.767 Kč s DPH, 78.319,50 Kč bez

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



DPH. Rada pověřuje vedoucí knihovny Bc. Karolínu Vostrovskou, aby zajistila objednání a realizaci

zakázky 5 PC pro knihovnu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.17 Opožděné sekání trávy - firma Komwag. Pokračování bodu 127.17. Předkládá: lng. M.

Novotný, ref. ZP. Rada bere informace na vědomí a odkládá na příště.

129.18 Projekty v sociální oblasti pro rok 2017. Předkládá: V. Štěpánková, zástupkyně starosty.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí přijetí neinvestiční dotace na projekty v sociální oblasti pro rok

2017: „Získáváme informace a informujeme“ (48.800,-), „Zpátky do aktivního života“ (97.700,-),

„Mapování přístupnosti a bezbariérovosti MC“ (48.800,-) se spoluúčastí MC ve výši 15 %. Rada

souhlasí s objednáním služeb v oblasti mapování přístupnosti a bezbariérovosti v souladu

sposkytovanou dotací u společnosti Pražská organizace vozíčkářů, z.s, IC 00676098 ve výši

57.500 Kč včetně DPH a dále souhlasí s objednáním služeb (organizace setkání s občany) u Centra

pro komunitní práci střední Cechy, IC 71209735 ve výši 15.000 Kč. Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.19 Žádost o stanovisko pro ÚR — stavba 2 RD v ulici Nad Spáleným mlýnem. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada nesouhlasí s předloženým řešením zástavby pozemku parc. č. 807

vk. ú. Suchdol v ulici Nad Spáleným mlýnem a požaduje, aby případný nový návrh řešení více

respektoval stávající zástavbu a charakter území. Zejména požaduje větší odstup domu A od jižní

avýchodní hranice pozemku a zajištění většího odstupu od hranice chráněné krajinné oblasti

ipřilehlých pozemků, úpravu velikosti domu B a výrazné zejména domu Atak, aby oba domy svou

velikostí i uspořádáním odpovídaly standardnímu řešení rodinných domů zamýšlených pro čtyřčlenné

rodiny. Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.20 Podněty na změny ÚP - zrušení značky ZP. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje: 1) podnět na zrušení značky plovoucí zelené (ZP) v celé ploše OV-B mezi ulicemi Na

Mírách-Suchdolská; 2) podnět na zrušení plovoucí značky ZP v celé ploše OB-A podél ulice Za

Sokolovnou mezi ulicemi Na Mírách-Suchdolská. Rada ukládá starostovi oba podněty zaslat na

MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.21 Výběr dodavatele instalace klimatizace pro ordinaci v přízemí radnice. Předkládá: Ing.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí s montáží klimatizační jednotky

v prostorách ordinace v přízemí budovy radnice a na základě posouzení nabídek vybírá dodavatele:

společnost: KLIMACEK s.r.o., IC: 05945453 se sídlem Vřesová 650/23, 37001 Ceské Budějovice, za

cenu 111.769 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem objednávky a ukládá Ing. Kosařovi

klimatizaci u vybraného dodavatele objednat. Hlasování o usnesení: 5-0-0

129.22 Návrh darovací smlouvy s Letištěm Praha a.s. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje darovací smlouvu č. 142/2017 na dar od Letiště Praha a.s. ve výši 913 220 Kč na realizaci

projektů v oblasti životního prostředí. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

129.23 Posouzení podmínek nájmu nebytového prostoru Suchdolské náměstí 734/3.

Pokračování bodu 120.8. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty. Rada bere na vědomí nesouhlas

spolku Kravál s výpovědí nájemní smlouvy na nebytové prostory kavárny na Suchdolskěm náměstí

734/3 a odpovéd‘ na námitky nájemce, kterou zpracovala AK Dohnal-Bernard. Odpověď na námitky

konstatuje, že výpověď nájemní smlouvy je platná a nájem bude ukončen k 31. 8. 2017.

122.24 Uzavírky ulice Kamýcké o prázdninách 2017. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

informaci starosty o uzavírkách na ul. Kamýcké a o objízdných trasách v souvislosti s výstavbou

kanalizace a s opravou ul. Kamýcké v úseku Brandejsovo náměstí - ul. Kosova.

129.25 Žádost o povoleni přístupové cesty přes pozemek 2272/3 ve správě MČ. Pokračování

bodu 128.9. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada v souvislosti s oplocením ozemku parc. č.

2272/3 v k. ú. Suchdol souhlasí s přístupem na pozemky žadatele*(parc. č.

2227/17,2274/4, 2273/3, 2272/35, vše k. ú. Suchdol) přes pozemky ve správě MC Praha-Suchdol.

Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání sdělení o rozhodnutí rady žadateli. Hlasování o usnesení:

5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.10 hod

Zápis byl vyhotoven dne 28. 6. 2017.

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


