
Program 175. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

13. června 2018

175.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o neinvestiční dar na rozšiřování

vzdělanosti v oblasti jazyků. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

175.2 Změna čerpání rozpočtu roku 2018 - granty pro zš a MŠ. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

175.3 Údržba zeleně 2018. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

175.4 Žádost p. |_ F- o ukončení nájemní smlouvy č.100/2011 na pronájem zahrádky

dohodou ke dni 30. 6. 2018. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

175.5 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku - zahrádky, parc. č. 895 s výměrou 300 m2, k. ú.

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

175.6 Vyhodnocení záměru č. 68/2018 na pronájem části pozemku parc. č. 1141/1 o výměře 363 m2,

k.ú. Suchdol, zahrádka, návrh nájemní smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

175.7 Darovací smlouva - dar Letiště Praha a.s. městské části z programu "Žijeme zde společně

2018". Předkládá: starosta.

175.8 Vyhodnocení koordinátora BOZP na akcích v ZŠMA. Předkládá: Č. Mudruňka, ref. realizace

investic.

175.9 Srovnání cenových nabídek na zhotovení provizorního obratiště v ul. Gagarinova. Předkládá: Č.

Mudruňka, ref. realizace investic.

175.10 Oprava vodovodu v ul. U Kruhovky a Vysokoškolská. Předkládá: starosta.

175.11 Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období. Předkládá: starosta.

175.12 Připomínky MČ k návrhu Metropolitního plánu. Předkládá: starosta.

175.13 Jmenování čestných občanů městské části. Předkládá: starosta.

175.14 Suchdolské listy -jednání redakční rady. Předkládá: lng. V. Štěpánková, místostarostka.

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

175.16 Program 20. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

175.17 Dary pedagogům a vychovatelům ZŠ M. Alše. Předkládá: RNDr. L. Knappová, radní.

175.18 Stížnost na zvýšený letecký hluk. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

175.19 Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací obcí, pokračování bodu 142.4, 152.6 a 158.20.

Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

175.20 Rozpis služeb strážnice městské policie na červen 2018. Předkládá: starosta.

175.21 Darovací smlouva — křest knihy Biozahrada. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

175.22 Uzavření knihovny Praha-Suchdol z důvodu výměny osvětlení, výmalby a následného úklidu.

Předkládá: J. Klímová Krausová, vedoucí MVK. „

175.23 Licenční smlouva s OSA o veřejném provozování živá hudba na akci "Carodějnice 2018".

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

175.24 Smlouva o zajištění ochrany osobních údajů a bibliografických záznamů knihovny při

automatizovaném zpracování v programu CLAVIUS. Předkládá: J. Klímová Krausová, vedoucí MVK.

175.25 Revokace usnesení zastupitelstva č. 10/10/2016 ze dne 23. 6. 2016; zřízení služebnosti-

věcného břemene,pro přípojky dešťové a splaškové kanalizace a vodovodní přípojky na parc. č.

1627/137, 2301/1 a 2422, ul. U Kruhovky. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.



ZÁPIS zE 175. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 13. ČERVNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta,

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

RNDr. L. Knappová - rádní

Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: RNDr. Knappová, Ing. Vik

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková - tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 15.40 hod.

Program zasedání:

175.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o neinvestiční dar na rozšiřování

vzdělanosti voblasti jazyků. Předkládá: J. Stůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu

přijetí neinvestičního daru od PAR — Zájmověho sdružení práv. osob dotčených provozem letiště

Praha-Ruzyně v celkové výši Kč 65.731,- určeného na rozšiřování vzdělanosti i celkového rozhledu

dětí s trvalým pobytem v MC Praha-Suchdol prostřednictvím podpory výuky cizích jazyků na ZS

schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2018 o uvedený dar a dále schvaluje s tím související

rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 3113 — zákl. školy a pol. 2321 — přijaté neinv. dary, ORJ

412, zvýšit 0 Kč 65.700,-; výdajová strana: odpa 3113 — zákl. školy a pol. a pol. 5492 — dary

obyvatelstvu, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 65.700,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil schválené rozpočtové opatření. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

175.2 Změna čerpání rozpočtu roku 2018 - granty pro zš a MŠ. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO.

Ráda v souvislosti se schválením grantů v celkové výši Kč 9260- pro ZS M. Alše a 20 000,- Kč pro

MS k Roztokům a dále z důvodu navýšení příspěvku na provozní výdaje ZS (odměna pedagogů) ve

výši Kč 7 300,- schvaluje následující změnu čerpání rozpočtu na rok 2018: výdajová strana: odpa

3111 — předškolní zařízení a pol. 5909 — ostatní neinv. výdaje j.n., ORJ 412 snížit 0 Kč 29 200,-, odpa

3113 základní školy pol. 5492 — dary obyvatelstvu, ORJ 412, snížit 0 Kč 7 400,-; odpa 3111 —

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

1, zvýšit 0 Kč 20 000,-; odpa 3113 základní školy pol. 5331 — neinvestiční příspěvek zřízeným příspěv.

org., ORJ 412, zvýšit 0 Kč 16.600,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky a

zpracování účetnictví a rozpočtu y rozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Ráda ukládá uvedené finanční

prostředky převést na účet ZS a MS. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.3 Údržba zeleně 2018. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada ukládá Ing.

Novotnému, aby do 19.6.2018 prověřil účinnost likvidace plevelů na komunikacích a chodnících

včetně fotodokumentace a aby ve spolupráci s vedoucím OHSOM zajistil odstranění plevelů jako

jednu z priorit úklidové čety. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.4 Žádost pana __ o ukončení nájemní smlouvy č.100/2011 na pronájem

zahrádky dohodou ke dni 30. 6. 2018. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada

souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 100/2011 na pronájem části pozemku parc. č. 895

s výměrou 300 m2, zahrádka s panem __dohodou k 30. 6. 2018. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

175.5 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku - zahrádky, parc. č. 895 s výměrou

300 m2, k.ú. Suchdol. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Ráda vyhlášuje záměr na

pronájem části pozemku parc. č. 895, k. ú. Suchdol o výměře 300 m2 - zahrádka 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 pan_. Rada ukládá starostovi,

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

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



175.6 Vyhodnocení záměru č. 68/2018 na pronájem části pozemku parc. č. 1141/1 o výměře

363 m2, k. ú. Suchdol, zahrádka, návrh nájemní smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1141/1, o výměře 363 m2, k ú.

Suchdol, zahrádka, _za následujících podmínek: nájemní smlouva na dobu

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, cena za pronájem činí 11 Kč / 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. Rada schvaluje nájemní smlouvu

č. 073/2018 s paní_apověřuje starostu jejím podpisem Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.7 Darovaci smlouva - dar Letiště Praha a.s. městské části z programu "Žijeme zde

společně 2018". Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje darovací smlouvu č. 079/2018

na finanční dar Letiště Praha a.s. městské části Praha-Suchdol ve výši 913.220 Kč z programu

"Žijeme zde společně 2018" na projekty v oblasti péče o zeleň a odpadové hospodářství. Rada

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

175.8 Vyhodnoceni koordinátora BOZP na akcích vZŠMA. Předkládá: Č. Mudruňka, ref.

realizace investic. Usnesení rady: Rada po provedeném průzkumu cen na zajištění koordinátora

BOZP na akce v ZŠ M. Alše, prováděné v roce 2018 vybrala: pana Davida Boučka, IČ: 11243813.

Celková cena prací činí 32.000 Kč, dodavatel není plátce DPH. Rada po úpravách souhlasí

s navrženými smlouvami o dílo na jednotlivé akce. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby práce objednal.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.9 Srovnání cenových nabídek na zhotovení provizorního obratiště v ul. Gagarinova.

Předkládá: Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po provedeném průzkumu cen

na zhotovení provizorního obratiště v ul. Gagarinova vybrala dodavatele: společnost AMIKA FIRST

s.r.o., IČ: 24219169. Cena prací je 85.930 Kč bez DPH. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby práce

objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.10 Oprava vodovodu v ul. U Kruhovky a Vysokoškolská. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí, že od 25. 6. do 31. 8. 2018 bude probihat rekonstrukce vodovodu v ul. U Kruhovky, části ul.

Vysokoškolská a v ul. Kamýcká (chodník mezi ul. Stehlíkova a Brandejsovým náměstím).

175.11 Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada doporučuje zastupitelstvu, aby pro příští období stanovilo počet členů

Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol na 15, tak jak tomu bylo v minulém období. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

175.12 Připomínky Mč k návrhu Metropolitního plánu. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

doporučuje zastupitelstvu, aby na 20. zasedání projednalo základní připomínky k návrhu

Metropolitního plánu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.13 Jmenování čestných občanů městské části. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

navrhuje, aby zastupitelstvo jmenovalo čestnými občany paní Janu Burianovou, pana Václava Hálka,

Ing. Vladimíra Laštovku, pana Františka Malého. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.14 Suchdolské listy -jednání redakční rady. Předkládá: lng. V. Štěpánková, místostarostka.

Usnesení rady: Vzhledem k osobním/zdravotním problémům redaktora, které vyvstaly v procesu

přípravy Suchdolských listů 2/2018 je rada v souladu s Článkem 7, bodem 5 Statutu tiskovin

městské části Praha-Suchdol nucena dočasně pověřit přípravou Suchdolských listů vedoucí

knihovny paní Jiřinu Klímovou Krausovou a kulturni referentku pani Zuzanu Krumpholcovou. Rada

souhlasí s návrhem změn statutu Suchdolských listů a s vyhlášením nového výběrového řízení na

funkci redaktora. Rada doporučuje zastupitelstvu, aby návrh projednalo na 20. zasedání. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

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

vědomí informaci starosty k architektonickému řešení haly. Usnesení rady: Rada ukládá starostovi,

aby zadání soutěže předložil k projednání zastupitelstvu na 20. zasedání. Hlasování o usnesení:

5-0-0

175.16 Program 20. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje doplněný program 20. zasedání zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.17 Dary pedagogům a vychovatelům ZŠ M. Alše. Předkládá: RNDr. L. Knappová, radní.

Usnesení rady: Rada schvaluje dar pro pedagogické pracovníky a vychovatele ZŠ Mikoláše Alše a

MŠ K Roztokům za období leden až červen 2018 (49 pedagogů ZŠ M.Alše, 9 pedagogů MS

K Roztokům), dle následujících pravidel:

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



- příjemcem daru je pedagogický pracovník a vychovatel, který byl zaměstnancem příspěvkové

organizace minimálně polovinu období, za kterou je odměna poskytována, tj. 3 měsíce;

- dar bude poskytnut ve výši 4.800 Kč pro každého pracovníka, který byl zaměstnancem příspěvkové

organizace v období leden až červen 2018 (tj. po dobu 6 měsíců);

- pokud příjemce byl zaměstnancem příspěvkové organizace kratší dobu než uvedené období,

poskytuje se mu dar v alikvótní výši.

Rada po úpravách schvaluje vzorovou darovací smlouvu na uvedené dary. Rada ukládá paní

Martincové připravit darovací smlouvy pro jednotlivé pedagogy. Rada ukládá vedoucímu EO zaslat

po podpisu smluv dary na účty příjemců. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.18 Stížnost na zvýšený letecký hluk. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí stížnost z oblasti Starého Suchdola na zvýšený noční hluk z leteckého provozu

zejména od startujících letadel. Rada dále bere na vědomí údaje o charakteristickém letovém dni za

rok 2017, z kterých vyplývá, že došlo k výraznému navýšení počtu nočních pohybů na letišti proti

předchozímu roku. Rada na základě těchto podkladů ukládá zástupci starosty:

- požádat HSHMP o stanovisko k současné situaci včetně projednání způsobu omezení nočního

provozu na letišti a o provedení kontrolního měření hluku na Suchdole,

- požádat Letiště Praha as. 0 podstatně výraznější ekonomickou motivaci pro omezení nočních letů a

o omezení počtu letů za jednu noc na max. 48 pohybů za noc,

Rada souhlasí s rozšířením monitoringu hluku ze strany letiště v oblasti ulice U Kapličky na Starém

Suchdole. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.19 Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizaci obci, pokračování bodu 142.4, 152.6 a

15820. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení Rady: Rada bere na vědomí návrh dohody

projednaný městem Roztoky a návrh připomínek MČ Praha-Suchdol k této dohodě, které budou

projednány se zástupci města Roztoky dne 14. 6. 2018. Rada ukládá zástupci starosty pokračovat

intenzívně v přípravě dohody a informovat zastupitelstvo o aktuálním stavu přípravy dohody. Rada

dále ukládá lng. Mudruňkovi neprodleně zajistit podklady o počtu obyvatel se souhlasem s budoucím

připojením na ČOV Roztoky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.20 Rozpis služeb strážnice městské policie na červen 2018. Předkládá: starosta. Rada bere

na vědomí.

175.21 Darovací smlouva - křest knihy Biozahrada. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Rada městské části souhlasí s uspořádáním křtu knihy suchdolského občana

Arnošta Tabacha — Biozahrada ve čtvrtek 21.6.2018 od 17 hodin na Komunitní zahradě Suchdol.

Rada schvaluje darovací smlouvu č. 077/2018 se společností Grada Publishing a.s. na dar pro

zahradu ve výši 5.000 Kč. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.22 Uzavření knihovny Praha-Suchdol z důvodu výměny osvětlení, výmalby a následného

úklidu. Předkládá: J. Klímová Krausová, vedoucí MVK. Rada bere na vědomí, že v době od

9. 7. 2018 do 20. 7. 2018 bude v místní veřejné knihovně probíhat výměna osvětlení, výmalba, nátěr

a úprava regálů, úklid a mytí oken a po tuto dobu bude knihovna uzavřena pro veřejnost. Usnesení

rady: Rada ukládá vedoucí knihovny, aby informaci o uzavření knihovny v dostatečném předstihu

zveřejnila. Hlasování o usnesení: 5-0-0 „

175.23 Licenční smlouva s OSA o veřejném provozování živé hudby na akci "Carodějnice

2018". Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje

Licenční smlouvu s OSA o veřejném provozování živé hudby na akci "Čarodějnice 2018" a pověřuje

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

175.24 Smlouva o zajištění ochrany osobních údajů a bibliografických záznamů knihovny při

automatizovaném zpracování v programu CLAVIUS. Předkládá: J. Klímová Krausová, vedoucí

MVK. Usnesení rady: Rada schvaluje předloženou smlouvu č. 078/2018 o zajištění ochrany

osobních údajů a bibliografických záznamů knihovny při automatizovaném zpracování v programu

CLAVIUS. a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.25 Revokace usnesení zastupitelstva č. 10/10/2016 ze dne 23. 6. 2016; zřízení služebnosti-

věcného břemene pro přípojky dešťové a splaškové kanalizace a vodovodni přípojky na parc.

č. 1627/137, 2301/1 a 2422, ul. U Kruhovky. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení

rady: Rada souhlasí s revokací usnesení 10/10/2018 a se zřízením služebnosti-věcného břemene

pro přípojky dešťové a splaškové kanalizace a vodovodní přípojky na parc. č. 1627/137, 2301/1 a

2422 ve prospěch 31 vlastníků bytových jednotek v domě č.p. 1335, za následujících podmínek:

zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněně společnosti Bytový dům U Kruhovky, s.r.o.,

IČ 03816613 na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 18.150 Kč plus DPH. Rada

doporučuje zastupitelstvu věc projednat na 20. zasedání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



Jednání bylo ukončeno v hod.

Zápis byl vyhotoven dne 13. 6. 2018

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


