
Program 134. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

23. srpna 2017

134.1 Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2017. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

134.2 Vyhodnocení záměru č. 55.2017 na pronájem nebytových prostor v přízemí a suterénu radnice.

Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

134.3 Vyhodnocení záměru č. 56.2017 na pronájem nebytového prostoru v suterénu domu Stehlíkova

č.p. 930. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

134.4 Memorandum k rozšíření kapacity ČOV Roztoky — pokračování bodu 130.10. Předkládá: Ing.

V. Vik, zástupce starosty.

134.5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s budoucím oprávněným -

Ceskou telekomunikační infrastrukturou a.s. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

134.6 Žádost ředitele MŠ Gagarinova o schválení odpisového plánu dětského hradu. Předkládá: Mgr.

S. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

134.7 Akce„ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit ll. etapa a modernizace“, část výukové prostory a

snížení akustické zátěže - změny předmětu díla, pokračování bodu 133.8. Předkládá: Ing. V. Vik,

zástupce starosty.

134.8 Příspěvek na Slavnosti pravého a levého břehu Vltavy, které společně pořádají sousedské obce.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

134.9 Navýšení rozpočtu r. 2017 - zařazení daru Letiště Praha. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

134.10 Návrh Darovací smlouvy na údržbu Komunitní zahrady Suchdol. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury.

134.11 Vyjádření MŽP k podnětu Paralelní RWY 06Rl24L, Letiště Praha Ruzyně. Předkládá: starosta



134. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 23. SRPNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová — radní

Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: RNDr. Knappová, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Jednání bylo zahájeno v 16.30 hod.

Program jednání:

134.1 Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2017. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

Usnesení Rady: Rada bere na vědomí předložené dokumenty ke zhodnocení hospodaření za I. pol. r.

2017 a mezitímní účetní závěrce a žádá o projednání finančním výborem a zastupitelstvem. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

134.2 Vyhodnoceni záměru č. 55.2017 na pronájem nebytových prostor v přízemí a suterénu

radnice. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada bere na vědomí, že k záměru se přihlásili 2

zájemci, kteří splnili podmínky záměru: E. C. Grady s nabídkou 15.500 Kč/měsíc a M. Novotný

s nabídkou 5.500 Kč/měsíc. Rada na základě vyhodnocení podaných nabídek schvaluje pronájem

nebytových prostor o celkové výměře 73,1 m2, z toho 70,7 mZVpřízemí budovy a 2,4 m2 skladový

prostor v suterénu budovy radnice, Suchdolské nám 734/3 za účelem provozování nekuřácké kavárny

(rozsah prostor: kavárna, klubovna, zázemí, předsíň, sklad, 3x WC, samostatný sklad) panu Edmondu

Clement Grady za cenu 15.500 Kč/měsíc a za následujících podmínek: 1) Nájemní smlouva na dobu

neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce ; 2) Otevírací doba min. 5 dnů týdně, min. 6 hodin denně; 3)

Předpokládaný termín zahájení pronájmu: září 2017; 4) Aktivní spolupráce s městskou částí, umožnění

bezplatného využívání prostor kavárny pro aktivity organizované a podporované městskou částí a pro

setkávání spolků a suchdolské komunity (např. přednášky, besedy, promítání filmů, workshopy, setkání

seniorů, literární a divadelní představení pro děti i dospělé, koncerty, setkání hudebníků, atp.); 5) Cena

bude hrazena vždy k poslednímu dni předchozího čtvrtletí na čtvrtletí následující; 6) Nájemní smlouva

bude obsahovat inflační doložku; 7) Nájemce je povinen hradit kromě nájemného i měsíční zálohy na

služby; 8) Nájemce si zajistí vlastní odběr elektrické energie, podružný vodoměr a vlastní popelnici na

směsný odpad. Rada ukládá vedoucímu OHSOM připravit neprodleně k projednání nájemní smlouvu.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

134.3 Vyhodnoceni záměru č. 56.2017 na pronájem nebytového prostoru v suterénu domu

Stehlikova č.p. 930. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada bere na vědomí, že k záměru

č. 56.2017 na pronájem nebytových prostor v suterénu domu Stehlíkova 930 o výměře 15 m2 se nikdo

nepřihlásil. Rada ukládá vedoucímu OHSOM vyhlásit nový záměr na pronájem těchto prostor a zajistit

propagaci tohoto záměru zejména v bytovém domě a na inzertních plochách MC. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

134.4 Společné memorandum obcí a městské části k rozšíření kapacity ČOV Roztoky. Předkládá:

Ing. Vik, zástupce starosty. Usnesení Rady: Rada souhlasí s návrhem upraveného memoranda obcí

Statenice, Unětice, Roztoky a městské části Praha-Suchdol k rozšíření COV Roztoky, které předpokládá,

že obec Statenice bude řešit nedostatek kapacit výstavbou vlastní COV. V případě, že by obec Statenice

po rekonstrukci COV nadále využívala svoji současnou rezervovanou kapacitu, uhradila by část nákladů

na investici, která je spojena s modernizací stávajícího zařízení. Po odsouhlasení nového návrhu obcí

Statenice rada doporučuje zastupitelstvu městské části projednat změnu memoranda k výstavbě ČOV

Roztoky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

134.5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s budoucím

oprávněným - Ceskou telekomunikační infrastrukturou a.s. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Rada po úpravách schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného

břemene č. 150/2017, na pozemku parc. č. 2375, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 1, pro

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



katastrální území Suchdol, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahy, který je ve vlastnictví

obce Hlavního města Prahy, s budoucím oprávněným - společností Cevská telekomunikační

infrastruktura a. s. IC: 04084063, se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSC 130 00, a pověřuje

starostu podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0—0

134.6 Žádost ředitele MŠvGagarinova o schválení odpisového plánu Dětského hradu. Předkládá:

Mgr. 8. Zelený, ředitel MS Gagarinova. Usnesení rady: Rada schvaluje následující odpisový plán

Dětského hradu v celkové ceně 170.000 Kč: zařazení do 4. odpisové skupiny s dobou odpisu 20 let,

počátek odpisů červenec 2017. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání informace o usneseni rady

MS Gagarinova. Termin: Neprodlené. Hlasování o usnesení: 5-0-0

134.7 Akce „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa a modernizace“, část výukové

prostory a snížení akustické zátěže - změny předmětu díla, pokračování bodu 133.8. Předkládá:

lng. V. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s dodatkem č.1 ke smlouvě

č. 138/2017 na stavbu „ZS Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa a modernizace, část výukové

prostory a snížení akustické zátěže se zhotovitelem AMIKA FIRST s.r.o., Primátorská 296/38, Praha 8.

Timto dodatkem se z důvodu změn stavby a provádění požadovaných dodatečných prací zvyšuje

cena díla na 2 247 047,- Kč bez DPH. Současně se z důvodu požadavku na změnu svítidel v průběhu

stavby atermínu jejich dodání prodlužuje termín dokončení a předání díla o 6 dnů na 24. 8. 2017.

Rada pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 138/2017. Hlasování o usnesení: 5-0-

0

134.8 Příspěvek na Slavnosti pravého a levého břehu Vltavy, které společně pořádají sousedské

obce. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s opětovným zapojením

MČ do kulturní akce Slavnosti břehů Vltavy, která se uskuteční v sobotu 16. září 2017 od 14 hodin

u přívozu Roztoky-Klecany. Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 20 tis. Kč městu Roztoky

(formou úhrady nákladů) a zajistí propagační stánek s aktivitami pro veřejnost. Akce se zúčastní i SDH

Praha-Suchdol, který zapůjčí vybavení a bude předvádět techniku. Hlasování o usnesení: 5-0—0

134.9 Navýšení rozpočtu r. 2017 — zařazení daru Letiště Praha. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2017 a zařazení daru ve výši 913 200,- Kč

takto: příjmová strana: odpa 6171 pol. 2321 - přijaté neinvestiční dary, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 913 200,-

výdajová strana: odpa 3722 — sběr a svoz komunálních odpadů a pol. 5169 — nákup ostatních služeb,

ORJ 254, zvýšit 0 Kč 500 000,- odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol.. 5169 — nákup

ostatních služeb, ORJ 254, zvýšit 0 Kč 413 200,-. 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

134.10 Návrh Darovací smlouvy na údržbu Komunitní zahrady Suchdol. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s darovací smlouvou s paní

_na poskytnutí daru MC ve výši 1.000 Kč na provoz a údržbu Komunitní zahrady Suchdol.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

134.11 Vyjádření MŽP k podnětu Paralelní RWY 06RIZ4L, letiště Praha Ruzyně. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí negativní vyjádření Ministerstva životního prostředí k zaslanému

podnětu k zahájení přezkumněho řízení na prodloužení stanoviska vydaného na záměr „Paralelní

RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“.

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 23. 8. 2017.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


