
Program 157. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

31. ledna 2018

157v.1 Vyhlášení grantových programů MČ Praha-Suchdol na rok 2018. Předkládá: Předkládá: lng.

V. Stěpánková, zástupkyně starosty.

157.2 Úhrada nákladů soudního řízení - duplicita s M_K— na pozemku parc.č. 2306/5

v k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta.

157.3 Koncesní řízení na provozovatele splaškové kanalizace připojené na ČOV Roztoky od 1. 1. 2019

- pokračování bodu 152.12. Předkládá: Ing. Václav Vik, zástupce starosty.

157.4 Návrh vyhlášky hl.m. Prahy- změna statutu. Pokračování bodu 156.7. Předkládá: starosta.

157.5 Návrh Dodatku č. 2 Pravidel čerpání zaměstnaneckého fondu. Předkládá: tajemnice.

157.6 Poděkování organizátorům a sponzorům 6. Společného reprezentačního plesu MČ Praha-

Suchdol a MC Praha-Lysolaje. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

157.7 Poděkování za přípravu a realizaci volby prezidenta 2018. Předkládá: starosta.

157.8 Spolupráce s Úřadem práce v oblasti veřejně prospěšných prací. Předkládá: starosta.

157.9 Žádost p. L- P— o ukončení nájemní smlouvy č.49/2009 na pronájem zahrádky

dohodou ke dni 28.2.2018. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

157.10 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 895 s výměrou 309 m2, k.ú. Suchdol,

zahrádka. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

157.11 Výběr zhotovitele DVZ - akustická a vnitřní požární opatření v ZŠ. Předkládá: lng. Vik, zástupce

starosty.

157.12 Spolupráce s fak. stavební ČVUT - studentské práce. Předkládá:

157.13 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm uZŠ - příprava zadání. Předkládá: Ing. Vik,

zástupce starosty.

1v57.14 Výběr dodavatele akce rekonstrukce a nátěry oken ve staré budově ZŠ. Předkládá: lng.

C. Mudruňka, ref. realizace investic.

157.15 Výběr dodavatele DVZ ,,Rekonstrukce komunikaci Májová, Lysolajská, Výjezdní“. Předkládá:

starosta.



ZÁPIS ZE 157. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 31. LEDNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ján Zoubek - radní

RNDr. Ludmila Knappová - rádní

Ověřovatelé: RNDr. Knappová, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.40 hod.

Program jednání:

157.1 Vyhlášení grantových programů MČ Praha-Suchdol na rok 2018. Předkládá:

lng. V. Štěpánková, zástupkyně starosty. Usnesení rady: Rada souhlasí s vyhlášením grantů pro rok

2018 v celkové výši 891.000 Kč v následujících oblastech: Grantový program na podporu sociálních

a pečovatelských služeb pro organizace působící na území MČ Praha-Suchdol (osobní asistenti,

pečovatelská služba a podpora, chráněné bydlení, denní stacionář a centra denních služeb)

v celkové výši 450 tis. Kč, Grantový program na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky

pro školy zřizované MČ Praha-Suchdol v celkové výši 300 tis. Kč, Grantový program na podporu

organizování sportovní činnosti dětí a mládeže na území MČ Praha-Suchdol v celkové výši 66 tis.

Kč, Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání pro neziskové organizace působící na území

MČ Praha-Suchdol v celkové výši 50 tis. Kč, Grantový program v oblasti volného času - podpora

práce s dětmi a mládeží pro neziskové organizace působící na území MČ Praha-Suchdol v celkové

výši 25 tis. Kč. Grantové programy budou zveřejněny na úřední desce dne 2. 2. 2018. Lhůta pro

podání žádosti je stanovena od 7. 3. 2018 8:00 hod do 12. 3. 2018 do 17:00 hodin do podatelny

ÚMČ. Ráda ukládá tajemnicí, aby neprodleně zajistila vyvěšení grantových programů na úřední

desce a webových stránkách MČ. Hlasování o usnesení: 5-0-0

157.2 Úhrada nákladů soudního řízení - duplicita s M-K—na pozemku parc.č.

2306/5 v k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí usnesení

Obvodního soudu pro Prahu 6 č.j. 6C 197/2016-53 - smír mezi hlavním městem Prahou a M

K_ve věci duplicity vlastnictví pozemku parc.č. 2306/5 v k.ú. Suchdol, kterým se určuje

Milán Kahoun jako vlastník uvedeného pozemku; smír byl schválen usnesením Rady hlavního

města Prahy č. 1492 ze dne 20. 6. 2017. Rada MČ v souvislosti s uvedeným usnesením Rady hl. m.

Prahy schvaluje úhradu nákladů řízení ve výši 14.600 Kč uložených soudem k zaplacení hlavnímu

městu Práze. Ráda rovněž bere na vědomí, že katastrální úřad pro hlavní město Prahu na základě

usnesení soudu vymazal duplicitu vlastnictví k pozemku 2606/5 a zapsal M-K—jako jeho

jediného vlastnika. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil zaslaní nákladů řízení ve výši 14.600 Kč

na účet hlavního města Prahy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

157.3 Koncesní řízení na provozovatele splaškové kanalizace připojené na ČOV Roztoky od

1. 1. 2019 - pokračování bodu 152.12. Předkládá: Ing. Václav Vik, zástupce starosty. Usnesení

Rady: Rada souhlasí s objednáním výběru provozovatele kanalizací pro veřejnou potřebu

připojených na ČOV Roztoky dvoukolovým společným koncesním řízením s obcí Únětice

u společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., 150 56 Praha 5 — Smíchov, Nábřežní 4/90,

IČ 47116901 (VRV, a.s.) za cenu 142 500 Kč bez DPH stím, že druhá polovina z celkových nákladů

na koncesní řízení (285.000 Kč bez DPH) bude hrazena obcí Únětice. Předmět, popis

poskytovaných činností a cena jednotlivých částí díla je vymezena nabídkou společnosti VRV,

dokončení koncesního řízení a podpis příslušné koncesní smlouvy závazně do 23.12.2018, nabídka

VRV, a.s. bude přílohou objednávky. Ráda ukládá Ing. Novotnému zajistit neprodlené objednání

administrace koncesního řízení. Hlasování o usnesení: 5-0-0

157.4 Návrh vyhlášky hl.m. Prahy- změna statutu. Pokračování bodu 156.7. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Ráda projednala navrhovanou technickou novelou Statutu hlavního města Prahy a

ukládá starostovi, aby zaslal připomínky hl. m. Praze.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



157.5 Návrh Dodatku č. 2 Pravidel čerpání zaměstnaneckého fondu. Předkládá: tajemnice.

Usnesení Rady: Rada schvaluje Dodatek č. 2 Pravidel čerpání zaměstnaneckého fondu, kterým se

s účinností od 1. 3. 2018 upravuje výše příspěvku ze zaměstnaneckého fondu ÚMČ Praha-Suchdol

na jednu stravovací poukázku poskytnutou zaměstnanci ÚMČ při splnění podmínek pro její

poskytnutí z 20 Kč na 30 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem schváleného dodatku. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

157.6 Poděkování organizátorům a sponzorům 6. Společného reprezentačního plesu MČ

Praha-Suchdol a MC Praha-Lysolaje. Předkládá: V. Štěpánková, zástupkyně starosty. Rada

děkuje Z. Krumpholcové a M. Císařové za organizaci 6. Společného reprezentačního plesu, který

se konal v sobotu 27. 1. 2018 a hotelu Galaxie za poskytnutí prostor, výzdobu a pohostinnost. Dále

děkuje všem sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny.

Hlasování o usnesení: 5-0-0 „

157.7 Poděkování za přípravu volby prezidenta CR 2018. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada děkuje všem zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě a zajišťování voleb, zapisovatelům a

členům okrskových voleních komisí za práci při zajišťování hladkého průběhu volby prezidenta ČR.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

157.8 Spolupráce s Úřadem práce v oblasti veřejně prospěšných prací. Předkládá: starosta.

Rada bere na vědomí nabídku spolupráce.

157.9 Žádost p. L_P_ o ukončení nájemní smlouvy č.4912009 na pronájem

zahrádky dohodou ke dni 28.2.2018. Předkládá: H. Felgrová ref. BH. Usnesení rady: Rada

souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 49/2009 s panem L-P—na pronájem části

pozemku parc. č. 895 s výměrou 309 m2, zahrádka, k 28. 2. 2018. Hlasování o usnesení: 5-0-0

157.10 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 895 s výměrou 309 m2, k.ú.

Suchdol, zahrádka. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada souhlasí s vyhlášením záměru na

pronájem části pozemku parc. č. 895, k.ú. Suchdol o výměře 309 m2 za následujících podmínek:

nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; cena za pronájem činí 11 Kč za m2

a rok; při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidí, tzn. odstraní všechny stavby a

zařízení a uvede jej do řádného stavu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak; zahrádka není

určena k bydlení, přednostní pronájem p. _S— Rada ukládá starostovi, aby zajistil

vyvěšení záměru na úřední desce po dobu 15 dní. Hlasování o usnesení: 5-0-0

157.11 Výběr zhotovitele projektové dokumentace - akustická a vnitřní požární opatření v ZŠ.

Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada souhlasí s objednáním inženýringu a

projektové dokumentace pro výběr zhotovitele akustických opatření, rekonstrukce osvětlení v třídách

a dokončení vnitřních požárně bezpečnostních úprav nové budovy Základní školy M. Alše za cenu

45.000 Kč včetně DPH a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na rekonstrukci vstupního

schodiště u původní budovy vč. zateplení a návrh úprav povrchu terasy nad jídelnou pro potřeby

školní výuky za cenu 12.000 Kč vč. DPH u Ing. Dany Maxové, IČ 71619542: Rada ukládá

Ing. Mudruňkovi uvedenou dokumentaci a inženýring neprodleně objednat s termínem předání

dokumentace do 31. 3. 2018 a zajištěním potřebné inženýrské činnosti do 30. 5. 2018 s možností

realizace prací od 18. 6. 2018. Hlasování o usnesení: 5-0-0

157.12 Spolupráce s fak. stavební ČVUT - studentské práce. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy o spolupráci s Fakultou stavební České vysoké

učení technické v Praze na zpracování max. 4 studentských prací, které připraví návrhy na

vymezení, úpravy a uspořádání parteru prostoru Brandejsova náměstí a prostor tramvajového

terminálu Výhledy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

157.13 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ - příprava zadání. Předkládá: Ing. Vik,

zástupce starosty. Usnesení rady: Rada ustanovuje Komisi pro přípravu zadání multifunkční haly,

jejímiž členy budou zástupci školy, spolků, sportovní veřejnosti a přizvaní odborníci. Rada zve

představitele TJ Sokol kjednání o možnostech budoucího uspořádání sportovního areálu a vyzývá

suchdolskou zainteresovanou veřejnost k podávání námětů na připravovanou multifunkční halu

s venkovním hřištěm, pro jaké sporty by areál měl být, jak rozsáhlé má mít zázemí atd. Své návrhy

je možné zasílat na e-mail: podnetv©praha-suchdo|.cz.

Rada stanovuje termín prvního setkání veřejnosti a spolků k přípravě zadání multifunkční haly

s venkovním sportovištěm u ZS na pondělí 19. února od 19 hodin. Hlasování o usnesení: 5-0-0

157-1.4 Výběr dodavatele akce rekonstrukce a nátěry oken ve staré budově ZŠ. Předkládá:

Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada konstatuje, že bylo poptáno 9 firem,

doručena byla 1 nabídka - společnost Lakomal s.r.o., s nabídkovou cenou ve výši 2.590.648 Kč.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Rada ukládá lng. Mudruňkovi vyhodnotit nabídku a předložit na příští jednání rady.. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

157.15 Výběr dodavatele DVZ „Rekonstrukce komunikací Májová, Lysolajská, Výjezdní“.

Předkládá: stárostá. Usnesení rady: Rada vybrala pro zhotovení DVZ „Rekonstrukce komunikací

Májová, Lysolajská, Výjezdní“ společnost D+, IČ 26760312, za celkovou cenu 170.000 Kč bez DPH.

Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby práce objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 31. 1. 2018

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


