
Program 172. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

23. května 2018

172.1 Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za r. 2017. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

172.2 Smlouva č. 66/2018 o připojení parc.č. 2269/3 k distribuční soustavě. Předkládá: starosta.

172.3 Vyhodnocení VŘ na opravu komunikací ze zámkové dlažby. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.

172.4 Informace o výsledku kontroly přijatelnosti a kontroly formálních náležitost projektu "Kulturně

komunitní centrum". Předkládá: starosta.

172.5 Grantový program MČ Praha-Suchdol na rok 2018 - II. kolo pro oblast vzdělávání, příjem

žádostí. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

172.6 Poděkování organizátorům akcí Dne sportu a zdraví a Restaurant Day. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury.

172.7 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s přijetím daru na mzdové prostředky pro rodilou mluvčí aj.

Předkládá: starosta.

172.8 Žádost pí.B—o pronájem části pozemku parc. č. 2375 o výměře 180 m2 pro pout'ové

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

172.9 Uzavření knihovny ve dnech 25. 6. a 26. 6. 2018 z důvodu aktualizace knihovního fondu.

Předkládá: Jiřina Klímová Krausová, vedoucí MVK.

172.10 Smlouva o budouci smlouvě o zřízení služebnosti-věcného břemene, katodová ochrana.

Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

172.11 Smlouva o právu provést stavbu mezi MČ Praha-Suchdol a MČ Praha-Lysolaje. Předkládá: Ing.

M. Kosař, vedoucí OHSOM.

172.12 Rekonstrukce kuchyně ZŠ M. Alše". Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

172.13 Nabídka na prolití cesty asfaltovou suspenzí. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

172.14 Provoz autobusové linky č. 359. Předkládá: starosta.

172.15 Dar na na rozšiřování vzdělanosti v oblasti cizích jazyků. Předkládá: starosta.



ZÁPIS zE 172. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 23. KVĚTNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta,

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Omluveni: Jan Zoubek - radní

RNDr. L. Knappová - rádní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková - tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.40 hod.

Program zasedání:

172.1 Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za r. 2017. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usneseni

rady: MČ bere na vědomí předložené dokumenty kzávěrečnému účtu za r. 2017. Rada žádá

o projednání závěrečného účtu ve finančním výboru a doporučuje jej zastupitelstvu k projednání.

Hlasování o usnesení: 3-0-0

172.2 Smlouva č. 66/2018 o připojení parc.č. 2269/3 k distribuční soustavě. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu č. 66/2018 se společností Pražská plynárenská Distribuce

o připojení parc. č. 2269/3 v k. ú. Suchdol k distribuční soustavě plynu. Rada pověřuje starostu

podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 3-0-0

172.3 Vyhodnoceni VŘ na opravu komunikací ze zámkové dlažby. Předkládá: lng. Č. Mudruňka,

ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po provedeném průzkumu cen vybrala jako dodavatele

akce „Oprava ze zámkové dlažby v ulicích K Osmidomkům, Stehlíkova a chodník v ul. Suchdolské,

úsek K Roztokům - Novosuchdolská“ společnost COMMATEL-Uher, s.r.o., IČ: 27092348, za cenu

318.440 Kč bez DPH. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby u této společnosti opravu objednal

s realizací do 30. 6. 2018, a pověřuje starostu podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 3-0-0

172.4 Informace ovýsledku kontroly přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí projektu

"Kulturně komunitní centrum". Předkládá: starosta. Ráda bere na vědomí, že na základě kontroly

přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí projektu "Kulturně komunitní centrum" žádost MC

Praha-Suchdol o podporu postupuje do další fáze procesu schvalování projektů.

172.5 Grantový program MČ Praha-Suchdol na rok 2018 - II. kolo pro oblast vzdělávání,

příjem žádostí. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí, že

do grantového programu MČ voblasti vzdělávání ||. kolo pro rok 2018 se přihlásily celkem dvě

organizace — Základní škola M. Alše sprojektem Edison, požadovaná částka 9.800 Kč,MS

KRoztokům sprojektem Plavu, plaveš, plaveme, požadovaná částka 28.000 Kč. Rada ukládá

Ludmile Knappové, aby zajistila projednání žádostí vkomisi pro posuzování projektů. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

172.6 Poděkování organizátorům akcí Dne sportu azdraví a Restaurant Day. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Městská část Praha-Suchdol děkuje suchdolským

praktickým lékařům a společnosti REST CZ za zajištění Health expo v rámci Dne sportu a zdraví,

který proběhl v neděli 13. 5. 2018 při otevření nového workoutového hřiště Na Rybářce. Své zdraví

si nechalo na 8 stanovištích zkontrolovat cca 80 návštěvníků. Dále ráda děkuje 11 místním občanům

a spolkům, kteří se zapojili do gurmánského celosvětového festivalu Restaurant Day, který proběhl

v sobotu 19. 5. 2018 na Komunitní zahradě Suchdol. Rada pověřuje starostu, aby všem dotčeným

zaslal poděkování. Hlasování o usnesení: 3-0-0

172.7 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s přijetím daru na mzdové prostředky pro rodilou mluvčí

AJ. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda souhlasí stím, aby Základní škola Mikoláše Alše

přijala dar od sdružení PAR na mzdové prostředky pro rodilou mluvčí anglického jazyka ve výši

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



52.000 Kč. Rada ukládá starostovi, aby zaslala vedení ZŠ informaci oschváleném usnesení.

Hlasování o usnesení: 3-0-0

172.8 Žádost paní_o pronájem části pozemku parc. č. 2375 o výměře 180 m2

pro pouťové atrakce. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada schvaluje pronájem části pozemku

parc. č. 2375, k. ú. Suchdol ovýměře 180 m2 (obě strany od chodníku směřujícího od výstupní

zastávky bus 107 směr zcentra kpřechodu pro chodce přes Kamýckou směr CZU) paní _

h,— 272 01 Kladno, IČ 74371258, pro akci „Dětský lunapark“ za

následujících podmínek: období provozu od 28. 5. 2018 do 13. 6. 2018, cena za pronájem 300

Kč/den, zvýhodněné dětské vstupné: 20 Kč, handicapované děti zdarma, pro školky za zvýhodněné

vstupné Kč 10,- za dítě. Rada schvaluje nájemní smlouvu na uvedený pronájem a pověřuje starostu

jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 3-0-0

172.9 Uzavření knihovny ve dnech 25. 6. a 26. 6. 2018 z důvodu aktualizace knihovního fondu.

Předkládá: Jiřina Klímová Krausová, vedoucí MVK. Rada bere na vědomí uzavření Místní veřejně

knihovny Praha-Suchdol z důvodu aktualizace knihovního fondu ve spolupráci s Městskou knihovnou

Praha ve dnech 25. 6. a 26. 6. 2018.

172.10 Smlouva o budouci smlouvě o zřízení služebnosti-věcného břemene, katodová

ochrana. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje

návrh smlouvy o budoucí smlouvě pod číslem 036/2018 o zřízení věcného břemene s oprávněným,

společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., IČ: 27403505 se sídlem: U Plynárny 500, 145 08,

Praha 4, a investorem, společností Dalavrien s.r.o., IČ: 03883442 Evropská 810/136, 160 00, Praha-

Vokovice, na zřízení přeložky stanice katodové ochrany č. 10 Lysolaje, ve vlastnictví budoucího

oprávněného, ato na pozemcích parc. č. 2195/27 a 2195/28, k.ú. Suchdol, cena za zřízení věcného

břemene činí 5.000 Kč za první bm, a 150 Kč za každý další běžný metr (cena snížena vzhledem

k participaci MČ Praha-Lysolaje na projektu). Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

172.11 Smlouva o právu provést stavbu mezi MČ Praha-Suchdol a MČ Praha-Lysolaje.

Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada odkládá na příště.

172.12 Rekonstrukce kuchyně ZŠ M. Alše. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí vyjádření projektanta stavby spol. Berot spol. s r.o., že s ohledem na odlišně

provedení původních podlah proti projektu a vdůsledku velmi vysoké vlhkosti zjištěné po provedení

sond v podlaze a ve zdivu kuchyně bude projektantem navržena nová skladba podlahy a povrch bude

v celém prostoru kuchyně sjednocen na protiskluzovou dlažbu. Hlasování o usnesení: 3-0-0

172.13 Nabídka na prolití cesty z recyklátu asfaltovou suspenzi. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka,

ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s objednáním úpravy komunikace prolitím

asfaltovou suspenzi recyklátových cest Na Mírách a nepojmenované uličky spojující ulici Na Mírách

a Pod Rybníčkem (cena 135,20 Kč/mz, celkem cca 3330 m2) u společnosti Bitunova, spol s r.o.

zdůvodu snížení jejich prašnosti. Zpevnění těto komunikace je nutné provést v předstihu před

rekonstrukcí ul. Kamýcká, která bude uzavřena od 13. 7., neboť tato komunikace bude sloužit jako

objízdná trasa. Poptána byla společnost Bitunova, která tuto technologii prolití asfaltů prováděla

v loňském roce, další oslovené firmy tuto technologii nenabizeji. Cena prací je 442 084 Kč bez DPH,

fakturace dle skutečně výměry provedených oprav. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby u společnosti

úpravu komunikace objednal, a pověřuje starostu podpisem objednávky. Termín realizace je

v nejpozději do 29. 6. 2018. Hlasování o usnesení: 3-0-0

172.14 Provoz autobusové linky č. 359. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že dle sdělení

ROPIDu bude od 30. 6. 2018 linka č. 359 zajíždět k prodejně Lidl.

172.15 Dar na rozšiřování vzdělanosti voblasti cizích jazyků. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada schvaluje smlouvu se PAR - Zájmové sdružení prav. osob dotčených provozem letiště

Praha-Ruzyně na dar ve výši 65.731 Kč na rozšiřování vzdělanosti icelkověho rozhledu dětí

s trvalým pobytem v MČ Praha-Suchdol prostřednictvím podpory výuky cizích jazyků na základních

školách, na jazykový pobyt dětí ZŠ M. Alše v cizině. Rada bere na vědomí, že příspěvky na jazykový

pobyt dětí bude vyplácet rodičům městská část. Rada ukládá vedoucímu EO, aby připravil

rozpočtové opatření na přijetí daru. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18:15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 23. 5. 2018

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ:

 

 


