
Program 166. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

11. dubna 2018

160.1 Změna čerpání rozpočtu roku 2018 - granty pro ZŠ a MŠ v celkové výši 270.800.- Kč. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO.

166.2 Žádost p. MVDr. L—_o ukončení nájemní smlouvy č. 313/2015 na pronájem zahrádky

dohodou ke dni 30.4.2018. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

166.3 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2269/1 s výměrou 340 m2, k.ú. Suchdol,

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

166.4 Žádost Creperie cafe Girafe s.r.o. o úpravu nájemného. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

166.5 žádost __o převod nájemní sml. na byt č. 7, Kamýcká 941. Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH.

166.6 Dodatek k licenční smlouvě a ke smlouvě o technické podpoře na nesíťové instalace IS MUNIS.

Předkládá: tajemnice.

166.7 „Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská“ - písemná zpráva o hodnocení nabídek. Předkládá:

starosta. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

166.8 Rámcová smlouva se spol. Letiště Praha, a.s. o poskytování darů obcím dotčeným provozem

letiště. Předkládázstarosta.

166.9 Společné koncesní řízení na provozovatele splaškové kanalizace - pokračování bodu 152.12.

Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta..

166.10 Darovací smlouva - dar společnosti RS maso CZ, s.r.o. městské části u příležitosti pořádání

reprezentačního plesu. Předkládá: starosta.

166.11 Vyhlášení grantového řízení na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky. Předkládá:

RNDr. L. Knappová, radní.

166.12 Den sportu a zdraví. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

166.13 Poděkování účastníkům akce Uklid'me svět, uklid'me Česko. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

166.14 Dodatek č. 1 smlouvy „0 sdružených službách dodávky elektřiny NN č. 1002229661“

s Energie CS, a.s. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

166.15 Výběrové řízení na sdružené dodávky el. energie. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

166.16 TV Suchdol etapa 0007 - Splašková kanalizace Výhledy - Informace o výběru dodavatele.

Předkládá: starosta.

166.17 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm. Předkládá: starosta.



ZÁPIS VZE 166. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA - SUCHDOL

DNE 11. DUBNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Ing. Věra Štěpánková - zástupkyně starosty

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: RNDr. Knappová, lng. Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.45 hod.

Program zasedání:

166.1 Změna čerpání rozpočtu roku 2018 - granty pro zš a MŠ v celkové výši 270.800 Kč.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada vsouvislosti se schválením grantů pro

zřizované školy schvaluje následující rozpočtové opatření: výdajová strana: odpa 3111 — předškolní

zařízení a pol. 5909 — ostatni neinv. výdaje j.n., ORJ 412 snížit 0 Kč 70.800,-; odpa 3113 — základní

školy a pol. 5909 — ostatní neinv. výdaje j.n., ORJ 412 snížit 0 Kč 200.000,-; odpa 3111 — předškolní

zařízení a pol. 5331 — neinvestiční příspěvek zřízeným příspěv. org. (MŠG), ORJ 412, ORG 1, zvýšit

0 Kč 21.900,-; odpa 3113 základní školy pol. 5331 — neinvestiční příspěvek zřízeným příspěv. org.,

ORJ 412, zvýšit oKč 248.900,-. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ aORG dle metodiky

a zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Rada ukládá vedoucímu EO,

aby vzajistil provedení schváleného rozpočtového opatření a převedení uvedených grantů na účet ZŠ

a MS. Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.2 Žádost MVDr. I._' K_ o ukončení nájemní smlouvy č. 313/2015 na pronájem

zahrádky dohodou ke dni 30. 4. 2018. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada

souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 313/2015 na pronájem části pozemku parc. č. 2269/1

s výměrou 340 m2, zahrádka, s panem MVDr. L-_dohodou k 30. 4. 2018. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

166.3 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2269/1 v k. ú. Suchdol s výměrou

340 m2, zahrádka. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr na

pronájem části pozemku parc. č. 2269/1, k. ú. Suchdol o výměře 340 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 F- I_. Rada ukládá starostovi, aby zajistil

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

166.4 Žádost Creperie cafe Girafe s. r. o. o úpravu nájemného. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

Usnesení rady: Rada souhlasí—se snížením nájemného o 3250 Kč + DPH za parkovací

stání v období od 1. 9. 2017 do 31.12.2017 z důvodu využití pozemku určeného pro parkování pro

zázemí stavby kanalizace v uvedené době. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil vypořádání

vratky nájemného v uvedené výši. Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.5 Žádost L—' B— o převod nájemní smlouvy na byt č. 7, Kamýcká 941.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje převod nájmu bytu č. 7, Kamýcká

941, z IV-_na paní L-B—za stávajících podmínek, nájemní smlouva od 1.

5. 2018 na jeden rok, s automatickým prodlužováním. Rada ukládá paní Felgrové, aby vypořádala

formální náležitosti převodu nájmu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.6 Dodatek k licenční smlouvě a ke smlouvě o technické podpoře na nesíťové instalace IS

MUNIS. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada souhlasí s dodatkem k licenční smlouvě a ke

smlouvě otechnické podpoře na nesíťové instalace IS MUNIS, který řeší oblast osobních údajů

v souladu s GDPR. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:



166.7 „Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská“ - písemná zpráva o hodnocení nabídek.

Předkládá: starosta. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí „písemnou zprávu o hodnocení nabídek“ - záznam zjednání hodnotící komise k podlimitní

zakázce zadávané ve zjednodušeném režimu zákona č. 134/2016 na akci „Splašková kanalizace

Kamýcká, Dvorská“. Jako nejvýhodnější nabídka byla komisí vyhodnocena nabídka společnosti MBM

TRADE CZ, s.r.o., sídlo: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, IČ: 25507222, cena díla

5.985.949,22 Kč bez DPH. Rada vybírá jako dodavatele společnost MBM TRADE CZ, sro. Rada

ukládá starostovi výsledek výběrového řízení zveřejnit a po zveřejnění vyzvat společnost MBM TRADE

CZ, sro k předložení dokladů nutných k podpisu smlouvy. Po uplynutí lhůty pro odvolání proti výběru

a po předložení dokladů rada pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.8 Rámcová smlouva se spol. Letiště Praha, a.s. o poskytování darů obcím dotčeným

provozem letiště. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje Rámcovou smlouvu

o zásadách poskytování darů akciovou společností Letiště Praha, a. s. městským částem hl. m. Prahy

dotčeným provozem letiště Praha-Ruzyně, c. sml. 045/2018. Rada pověřuje starostu podpisem

smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.9 Společné koncesní řízení na provozovatele splaškové kanalizace — pokračování bodu

152.12. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení Rady: Rada po úpravách souhlasí se

„Smlouvou o sdružení zadavatelů při výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury v majetku

Obcí“ mezi městskou částí Praha-Suchdol aobcí Únětice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Smlouva vymezuje společný postup při zpracování zadávací dokumentace ipři vlastním výběru

jednoho provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu připojené na ČOV Roztoky. Rada ukládá Ing.

Novotnému předat současnému provozovateli aktuální údaje orozsahu majetku, který byl předán

provozovateli k31.12. 2017 apožádat provozovatele ozaslání aktuální karty vybraných údajů

majetkové evidence. Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.10 Darovaci smlouva - dar společnosti RS maso CZ, s.r.o. městské části u příležitosti

pořádání reprezentačního plesu. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje darovací

smlouvu se společností RS maso CZ, sro. na dar společnosti RS maso CZ, sro městské části

u příležitosti pořádání reprezentačního plesu - 30 ks uzenářských výrobků v celkové ceně 6350 Kč.

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

166.11 Vyhlášení grantového řízení na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky.

Předkládá: RNDr. L. Knappová, radní. Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol vyhlašuje ll. kolo

grantového programu na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky pro školy zřizované MČ

Praha-Suchdol pro rok 2018. Celkový objem zbývajících peněžních prostředků činí 29.200 Kč.

Vyhlášení grantového programu bude zveřejněno 12. 4. 2018 na úřední desce a webu MČ. Lhůta

pro podávání žádosti je stanovena od 14. 5. 2018 od 8.00 hodin do 18. 5. 2018 do 17.00 hodin.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.12 Den sportu a zdravi. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada

souhlasí s realizací Dne sportu a zdraví v rámci otevření nového fit-parku na hřišti Na Rybářce a

projektu Naše zdraví dne 13. května 2018 od 10 do 16 hodin. Náklady budou pokryty z dotace Naše

zdraví. Rada pověřuje Z. Krumpholcovou k přípravě akce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.13 Poděkování účastníkům akce Ukliďme svět, uklid'me česko. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol děkuje všem účastníkům

akce Ukliďme svět, uklid'me Česko, která proběhla vsobotu 7. dubna 2018. Uklízela se stará

kontejnery odpadu. Zde se zapojili členové 28. oddílu skautů Havrani a další dobrovolníci (cca 30

dobrovolníků). Druhá skupina uklízela oblast podél Roztockěho háje a komunitní zahradu, kde

probíhaly zejména zahradnické práce. Rovněž zde se zapojilo cca 30 účastníků. Rada ukládá

starostovi, aby poslal poděkování účastníkům azveřejnil poděkování vSuchdolských listech.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.14 Dodatek č. 1 smlouvy „0 sdružených službách dodávky elektřiny NN č. 1002229661“

s Energie ČS, a.s. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy 52/2016 o sdružených službách dodávky elektřiny NN č. 1002229661 se

stávajícím dodavatelem - společností Energie Cs, a.s , IČ 24256692, DIČ CZ 24256692 se sídlem

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



Budějovická 1518/13a, Praha 4, kterým se smlouva prodlužuje do 31. 3. 2019. Rada pověřuje

starostu podpisem schváleného dodatku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.15 Výběrové řízení na sdružené dodávky el. energie. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje výsledky výběrového řízení osdružených službách

dodávky elektřiny apověřuje ved. OHSOM přípravou smlouvy od 1.4. 2019. do 31. 3. 2021

s vybraným dodavatelem - společností X-Energie s.r.o., IČ: 24817782 se sídlem: Na Poříčí 1046/24,

110 00, Praha 1. Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.16 TV Suchdol etapa 0007 - Splašková kanalizace Výhledy - Informace o výběru

dodavatele. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že Rada hl. m. Prahy rozhodla ovýběru

dodavatele ALSTAP s.r.o. veřejné zakázky s názvem stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0007

splašková kanalizace Výhledy s nabídkovou cenou 11.172.286,77 Kč bez DPH. Usnesení rady:

Rada požaduje předání celého staveniště jako celku a opravy povrchů dle požadavků Rady HMP.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.17 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí sdělení starosty TJ Sokol Suchdol-Sedlec Jana Zoubka o projednání spolupráce MČ a TJ

Sokol v rámci přípravy podmínek výstavby nové sportovní haly s venkovním hřištěm u ZŠ,

uvažované směny pozemků a k propojení a budoucímu využití. Valná hromada TJ Sokol souhlasila:

- s principem zástavby dle var. 5 - menší hala, rozměry haly cca 55x27x12,5 m, hřiště 40x20 m,

umístění haly by bylo na místě bývalých volejbalových kurtů, hala by byla přistavěna těsně k

severnímu přístavku sokolovy (šatny žen, sklady a ubytovna), mezi jižním přístavkem a halou by byl

koridor široký cca 4 m.

- s budoucí směnou pozemků či jejich části:

MČ -> TJ Sokol: 310 m2 - část pozemku parc.č. 1068/1 - pozemek mezi halou a sokolovnou - zázemí

sokolovny

TJ Sokol -> MČ: 110 m2 - část pozemku parc.č. 1068/2 - u spojovací chodby

TJ Sokol -> MČ: 104 m2 - pozemek s kůlnou - parc.č. 1068/3

TJ Sokol -> MČ: dle bodu 4), cca 150 m2 v rozsahu dle projektu

- principem možného propojení haly s objekty ZŠ, což je jedním z důležitých požadavků ZŠ.

Valná hromada prověřila výbor jednáním o podmínkách spolupráce. Veškeré zásahy do majetku TJ

Sokol jsou podmíněny předchozím souhlasem ČOS.

166.18 Prominutí platby za omylem uveřejněnou inzerci. Předkládá: Jiřina Krausová Klímová,

vedoucí MVK. Rada souhlasí s prominutím platby za omylem uveřejněný inzerát Ateliéru CUTIS

v Suchdolských listech 1/2018. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 11. 4. 2018

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


