
Program 182. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

13. srpna 2018

182.1 Rozpočtové opatření r. 2018 - posvkytnutí neinvestičních účelových prostředků ve výši 382 Kč

z Uřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J.Stůla, vedoucí EO.

182.2 Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací, pokračování bodu 142.4, 152.6, 158.20,

179.19. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.

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

- pokračování bodu 152.12, 157.3. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.

182.4 Trh a tržní místo Brandejsovo náměstí - návvrh odpovědi paní_na připomínky zaslané

emailem 25.7.2018. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ZP.

182.5 Informace o průběhu údržby zeleně se zhotovitelem Realizace zahrad s.r.o. Pokračování bodu

181.4. Jednání se zúčastní dodavatel. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP.

182.6 Pronájem části pozemku parc. č. 393/3, díl A, k.ú. Sedlec, zahrádka — návrh nájemní smlouvy.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

182.7 Pronájem části pozemku parc. č. 393/3, díl C k.ú. Sedlec, zahrádka — návrh nájemní smlouvy.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH..

182.8 Zajištění TDS na akci „Rekonstrukce komunikací Májová, Lysolajská, Výjezdní“. Předkládá: lng.

č. Mudruňka.

182.9 Výběr dodavatele - koordinátor BOZP na akci „Rekonstrukce komunikací Májová, Lysolajská,

Výjezdní“. Předkládá: lng. Č. Mudruňka.

182.10 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Program zasedání. Předkládá: starosta.

182.11 Problém s názvy ulic Za Hřištěm/Na Vrchmezí. Předkládá: starosta.

182.12 Nasazení autobusu s vyšší kapacitou na linku 160. Předkládá: starosta.

182.13 Smlouva o uměleckém výkonu — hudební produkce. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

182.14 Ukončení pedagogické činnosti suchdolského oddělení Miniškolky Katka. Výpověd' smlouvy

o výpůjčce č. 116 I 2014 ze dne 19. srpna 2014. Předkládá: starosta.

182.15 Plán služeb strážnice MP -srpen a září. Předkládá: starosta.

182.16 Změna čerpání rozpočtu r. 2018 ve výši 138 000 Kč - financování nákupu trampolíny.

(participativní rozpočet). Předkládá: J.Štůla, vedoucí EO.

182.17 Zadávací dokumentace akce Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky,

Bažantní. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

182.18 Počet povolených nových přípojek splaškové kanalizace do Roztok do konce roku 2017.

Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

182.19 Návrh na zakoupení komunálního čistícího stroje. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

182.20 Stavba „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ M. Alše, Praha-Suchdol“ - dodatek č. 2 smlouvy č.

025/2017. Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty.

182.21 Vyhlášení referenda k problematice rozšíření ochranného hlukového pásma ruzyňského

letiště.

182.22 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm - užší výběr. Předkládá: starosta.



ZÁPIS ZE 182. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 13. SRPNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta,

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Jan Zoubek - radní

Omluvena: RNDr. L. Knappová - rádní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.10 hod.

Program zasedání:

182.1 Rozpočtové opatření r. 2018 - poskytnutí neinvestičních účelových prostředků ve výši

382 Kč zÚřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: [Rádá

schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2018 o účelovou neinvestiční dotaci ze st. rozpočtu z Uřadu

práce hl. m. Prahy na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 382 Kč a s tím spojené rozpočtové

opatření: Příjmová strana: odpa 6330 — převody v|. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 —

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 400,-;

výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5424 — náhrady mezd v době nemoci, UZ

13101, zvýšit 0 Kč 400,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2097. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

182.2 Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací, pokračování bodu 142.4, 152.6,

158.20, 179.19. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty. Usnesení Rady: Ráda po úpravách

souhlasí s návrhem „Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací o čištění a odvádění

odpadních vod z městské části Praha-Suchdol na čistírně odpadních vod Roztoky“, který zohlednil

připomínky městské části Praha-Suchdol a byl dne 27.6.2018 projednán a schválen

zastupitelstvem města Roztoky. Ráda doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha-Suchdol

projednat návrh dohody na příštím jednání zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 4-0-0

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

1. 1. 2019 - pokračování bodu 152.12, 157.3. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty. Usnesení

Rady: Ráda v souladu s usnesením ZMČ čj. 20/18/2018 po úpravách souhlasí s návrhem zadávací

dokumentace výběrového řízení s názvem „VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ

INFRASTRUKTURY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL A OBCE ÚNĚTICE“. Jedná se o užší

výběrové řízení v nadlimitním režimu na koncesi na provozování kanalizací pro veřejnou potřebu

připojených na ČOV Roztoky prováděné formou dvoukolového společného koncesního řízení s obcí

Únětice. Zadávací dokumentaci zahrnující koncesní smlouvu dle požadavků SFŽP zpracovala

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

4711 6901. Rada ukládá Ing. Novotnému informovat zpracovatele a obec Únětice o schválení

zadávací dokumentace a požádat o neprodleně zahájení koncesního řízení. Hlasování o usnesení:

4-0-0

182.4 Trh a tržní místo Brandejsovo náměstí — návrh odpovědi pan-na připomínky

zaslané emailem 25.7.2018. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada po

úpravách souhlasí s textem odpovědi paní _ a žádá lng. Novotného, aby odpověď

neprodleně odeslal. Hlasování o usnesení: 4-0-0

182.5 Informace o průběhu údržby zelené se zhotovitelem Realizace zahrad s.r.o. Pokračování

bodu 181.4. Jednání se zúčastní dodavatel. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady:

Ráda bere na vědomí omluvu pána Měřínskěho a ukládá Ing. Novotnému, aby ho pozval na příští

jednání rady dne 27. 8. 2018. Hlasování o usnesení: 4-0-0

182.6 Pronájem části pozemku parc. č. 393/3, díl A, k. ú. Sedlec, zahrádka - návrh nájemní

smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem části pozemku

parc. č. 393/3, díl A o výměře 300 m2 k. ú. Sedlec,—zanásledujících

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



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; možnost umístění zahradního domku pro potřeby zahrádkářské

činnosti orozloze max. 3x3 metry. Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 189/2018 na uvedený

pronájem a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

182.7 Pronájem části pozemku parc. č. 393/3, díl C k. ú. Sedlec, zahrádka - návrh nájemní

smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem části pozemku

parc. č. 393/3, díl C o výměře 300 m2 k. ú. Sedlec,Fza následujících

podmínek: Nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní utou meswe; 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; možnost umístění zahradního domku pro potřeby

zahrádkářské činnosti o rozloze max. 3x3 metry. Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 190/2018 na

uvedený pronájem a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

182.8 Zajištění TDS na akci „Rekonstrukce komunikací Májová, Lysolajská, Výjezdní“.

Předkládá: Ing. Č. Mudruňka. Usnesení rady: Rada po provedeném průzkumu cen vybrala TDS pro

akci „Rekonstrukce komunikací Májová, Lysolajská, Výjezdní“ pana Davida Boučka, Klapkova 21, 182

00 Praha 8, IČ: 11243813. Cena prací je 39.600 Kč, dodavatel není plátce DPH. RMC souhlasi po

úpravách s návrhem smlouvy o dílo a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

182.9 Výběr dodavatele - koordinátor BOZP na akci „Rekonstrukce komunikací Májová,

Lysolajská, Výjezdní“. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada

po provedeném průzkumu cen na zajištění koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce komunikací

Májová, Lysolajská, Výjezdní“ vybrala pana Davida Boučka, Klapkova 21, 182 00 Praha 8,

IČ: 11243813. Cena prací je 20 400,- Kč, dodavatel není plátce DPH, takže cena je konečná. Rada

po úpravách souhlasí s přiloženým návrhem smlouvy o dílo a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

182.10 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Program zasedání. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že starosta stanovil termín zasedání zastupitelstva na pondělí

20. 8. 2018. Rada schvaluje program 21. zasedání ZMČ. Hlasování o usnesení: 4-0-0

182.11 Problém s názvy ulic Za Hřištěm/Na Vrchmezí. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

na základě místního šetření zasílá v zastoupení obyvatel domů čp. 787, 788, 789, 790, 791, 792,

793 v Praze-Suchdole žádost na MHMP o zrušení názvu Za hřištěm a ponechání názvu Na

Vrchmezí. Hlasování o usnesení: 4-0-0

182.12 Nasazení autobusu s vyšší kapacitou na linku 160. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada s ohledem na rozpracovaný projekt organizace vymezení parkovacích míst na Novém

Suchdole v současné době nesouhlasí s navrhovanou úpravou parkování v ul. K Roztokům

v souvislosti s nasazením autobusu s vyšší kapacitou na linku č. 160. Rada návrh znovu posoudí po

dokončení projektu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

182.13 Smlouva o uměleckém výkonu — hudební produkce. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

Kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s uspořádáním akce Rozloučení s prázdninami dne 31. 8. 2018

na Komunitní zahradě Suchdol a schvaluje smlouvu č. 191/2018 na umělecký hudební výkon s_

_na částku 3.000 Kč. Hlasování o usnesení: 4-0-0

182.14 Ukončení pedagogické činnosti suchdolského oddělení Miniškolky Katka. Výpověď

smlouvy o výpůjčce č. 116 / 2014 ze dne 19. srpna 2014. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

na základě žádosti zřizovatele Miniškolky Katka souhlasí s ukončením výpůjční smlouvy č. 116/2014

ze dne 19. srpna 2014 dohodou ke dni 15. 8. 2018. Hlasování o usnesení: 4-0-0

182.15 Plán služeb strážnice MP - srpen a září. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí plán

služeb strážnice MP na srpen a září 2018.

182.16 Změna čerpání rozpočtu r. 2018 ve výši 138 000 Kč - financování nákupu trampolíny.

(participativní rozpočet). Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada v souvislosti

sfinancováním nákupu trampolíny v rámci participativního rozpočtu souhlasí se změnou čerpání

rozpočtu na rok 2018 v celkové výši 138 tis. Kč a schvaluje následující rozpočtovou změnu: výdajová

strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ORJ 901, snížit 0 Kč

138.000,-; odpa 3421 — využití volného času dětí a mládeže a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ORJ

420, zvýšit 0 Kč 138.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

182.17 Zadávací dokumentace akce Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky,

Bažantní. Předkládá: starosta Usnesení Rady: Rada po úpravách souhlasí s návrhem zadávacích

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



podmínek výběrového řízení na dodavatele stavby Splašková kanalizace a plynovod U Kapličky,

Bažantní, která se skládá ze dvou sekcí: sekce A) Stavba splaškové kanalizace U Kapličky, Bažantní

v odhadovaných stavebních nákladech ve výši 40,5 mil. Kč a sekce B) Stavba plynovodu U Kapličky,

Bažantní v odhadovaných stavebních nákladech ve výši 3,5 mil. Kč. Termín zahájení výběrového

řízení: neprodleně. Hlasování o usnesení: 4-0-0

182.18 Počet povolených nových přípojek splaškové kanalizace do Roztok do konce roku 2017.

Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada bere na vědomí tabulku počtu EO dle

vydaných povolení nových připojení na splaškovou kanalizaci na Suchdole tekoucí do COV Roztoky

do konce roku 2017.

182.19 Návrh na zakoupení komunálního čistícího stroje. Předkládá: lng. M: Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada bere na vědomí upřesnění předpokládané maximální ceny nového

komunálního čistícího stroje ve výši 1.500.000 Kč vč. DPH a doporučuje projednat tento bod na

nejbližším zasedání zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 4-0-0

182.20 Stavba ,,Rekonstrukce školní kuchyně ZS M. Alše, Praha-Suchdol“ - dodatek č. 2

smlouvy č. 025/2017. Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada bere na vědomí

změny v projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ M. Alše, Praha-Suchdol“

provedené z důvodů skutečností zjištěných v průběhu stavby a dle požadavků základní školy. Rada

po úpravách souhlasí s dodatkem č. 2 smlouvy o dílo č. 025/2017 se společností Berot, s.r.o., IC:

27122557, kterým se cena projektové dokumentace zvyšuje 0 48.600 Kč bez DPH na celkovou cenu

427.600 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 2. Hlasování o usnesení:

4-0-0

182.21 Vyhlášení referenda k problematice rozšíření ochranného hlukového pásma

ruzyňského letiště. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s vyhlášením referenda

k problematice rozšíření ochranného hlukového pásma ruzyňského letiště a doporučuje

zastupitelstvu vyhlášení referenda projednat na 21. zasedání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

182.22 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm — užší výběr. Usnesení rady: Rada

městské části Praha-Suchdol v rámci organizace soutěže o návrh „Multifunkční hala u ZS

s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole“ bere na vědomí:

- zápis o otevírání obálek a přezkušování žádostí o účast v užší soutěži ze dne 31. 7. 2018

- protokol o jednání soutěžní poroty ze dne 13. 8. 2018

a na základě doporučení soutěžní poroty vyzývá následující uchazeče k podání soutěžních návrhů

(pořadové číslo žádosti a uchazeč):

2 - Ing. arch. Jiří Hůrka, Ing. arch. Martin Feistner

3 - Prof. Ing. arch. Ján Stempel

4 - Jiří Richter/ Kristina Richter Adamson, Anne Sereine Tremblay, Jan Kudlička

5 - Radko Květ

6 - ov architekti, s. r. o. / Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Jiří Opočenský

9 - MgA. Ondřej Císler

17 - ADR, s. r. o. / MgA. Aleš Lapka, MgA. Petr Kolář

23 - Petr Hájek Architekti, s. r. o. / prof. Ing. arch. Mgr. akad. arch. Petr Hájek

27 - Ehl Koumar Architekti, s. r. o. / Ing. arch. Tomáš Koumar, Ing. arch. Lukáš Ehl

29 - KAVA, s. r. o. / Ing. Tomáš Novotný

Lhůta pro doručení soutěžních návrhů končí v pondělí 15. října 2018 ve 13:00 hodin.

Hlasování o usnesení:4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.25 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 13. 8. 2018

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


