
Program 179. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

25. července 2018

179.1 Oprava zametacího stroje EGHOLM 2200. Pokračování bodu 178.2. Předkládá: Ing. Milan Kosař,

vedoucí OHSOM.

179.2 Porovnání parametrů a cen komunálních čistících strojů. Předkládá: Ing. Milan Kosař, vedoucí

OHSOM.

179.3 Smlouva o podmínkách napojení plynovodu, parc. č. 74/1 v k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta.

179.4 Aktualizace „Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací“ dle zákona 106/1999.

Předkládá: tajemnice.

179.5 Požadavky MČ P-Suchdol do návrhu rozpočtu na rok 2019. Předkládá: starosta.

179.6 Dodatek č. 1 smlouvy č. 164/2017 na stavbu „ZŠ-kuchyně - technologie“. Předkládá: lng. Vik,

zástupce starosty.

179.7 Informace o průběhu údržby zeleně se zhotovitelem Realizace zahrad s.r.o. Předkládá: lng. M.

Novotný, ref. ZP.

179.8 Sdělení paní 2. N_- tržní místa — stánky na Brandejsově náměstí. Předkládá: starosta

179.9 Konkurs na redaktoral redaktorku Suchdolských listů. Předkládá: lng. V. Štěpánková, zástupkyně

starosty.



ZÁPIS zE 179. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 25. ČERVENCE 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta,

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Jan Zoubek - radní

RNDr. L. Knappová - rádní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

ZapisoVátel: lng. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

179.1 Oprava zametacího stroje EGHOLM 2200. Pokračování bodu 178.2. Předkládá: Ing. Milan

Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Ráda souhlasí s opravou zametacího stroje EGHOLM 2200

formou smontování stroje bez výměny hlavy za cenu včetně dopravy 36.559 Kč bez DPH, tj. 44.237

Kč vč. DPH. Rada ukládá lng. Kosařovi, aby opravu objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

179.2 Porovnání parametrů a cen komunálních čisticích strojů. Předkládá: lng. Milan Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada vzhledem ke stáří stroje a jeho vysoké poruchovosti

souhlasí s nákupem nového čistícího stroje pro chodníky. Na základě předložených informací o

jednotlivých typech čisticích strojů ráda konstatuje, že ekonomicky nejvýhodnější je zakoupení stroje

kompatibilního s nástavbami pro zimní a letní údržbu vlastněnými městskou částí. Ráda doporučuje

zastupitelstvu projednat uvolnění prostředků na nákup nového stroje. Ráda ukládá Ing. Kosařovi do

13. 8. 2018 provést výběr dodavatele. Hlasování o usnesení: 5-0-0

179.3 Smlouva o podmínkách napojení plynovodu, parc. č. 74/1 v k. ú. Suchdol. Předkládá:

starosta. Ráda odkládá na příště.

179.4 Aktualizace „Sázebníku úhrad nákladů za poskytování informací“ dle zákona 106/1999.

Předkládá: tajemnice. Usnesení Rady: Rada po úpravách schvaluje Sazebník úhrad nákladů za

poskytování informací městské části Praha podle zákona č. 106/199 Sb., zákona o poskytování

informací (tzv. informačního zákona) s účinností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018; sazebník zůstává

beze změn. Rada ukládá tajemnici zabezpečit zveřejnění sazebníku na příslušných místech.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

179.5 Požadavky MČ P-Suchdol do návrhu rozpočtu na rok 2019. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rádavsouhlasí s podáním požadavků do rozpočtu hlavního města Prahy na financování

investic v MC Praha-Suchdol v roce 2019. Hlasování o usnesení: 5-0-0

179.6 Dodatek č. 1 smlouvy č. 164/2017 na stavbu „ZŠ-kuchyně — technologie“. Předkládá: lng.

Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí, že z důvodu upřesnění požadavků

školy a zjištění stavu stávajícího technologického zařízení došlo ke změnám v dodávce

technologického vybavení kuchyně, změna nemá vliv na termíny realizace. Rada po úpravách

souhlasí s dodatkem č. 1vsmlouvy o dílo č. 164/2017 se společností TeS, spol. s r. o. Chotěboř,

|C160934395 na stavbu „ZS-kuchyně - technologie“, kterým se cena stavby zvyšuje 0 57.668 Kč bez

DPH na celkovou cenu 4.486.168 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku

č. 1. Hlasování o usnesení: 5-0-0

179.7 Informace o průběhu údržby zeleně zhotovitelem Realizace zahrad s.r.o. Předkládá: lng.

M. Novotný, ref. ZP. Usnesení rady: Ráda ukládá Ing. Novotnému vyzvat písemně zhotovitele

k neprodlenému zahájení likvidace plevele na komunikacích Nového Suchdola. Rada dále ukládá

Ing. Novotnému řádně zadávat, kontrolovat a přebírat práce na údržbě zelené. Rada v návaznosti na

bod 178.6 ukládá Ing. Novotnému, aby na příští jednání rady dne 1.8.2018 předložil písemné

vyhodnocení dosavadní údržby zeleně. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



179.8 Sdělení paní Z. _- tržní místa — stánky na Brandejsově náměstí. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Ráda ukládá Ing. Novotnému, aby prověřil veškeré podněty paní_

a výsledky předložil radě na příštím jednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

179.9. Konkurs na redaktora l redaktorku Suchdolských listů. Předkládá: Ing. V. Štěpánková,

zástupkyně starosty. Usnesení rady: Rada na základě zastupitelstvem schváleného Statutu tiskovin

městské části Praha-Suchdol souhlasí s vyhlášením konkursu na redaktora/redaktorku

Suchdolských listů s doručením nabídek do 15. 10. 2Q18 do 17.00 hod. Rada ukládá starostovi, aby

zajistil zveřejnění konkursu na webových stránkách MC Praha-Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 25. 7. 2018

 
podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


