
Program 191. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

17. října 2018

191.1 Smlouvy o uměleckém výkonu - hudební večer Václava Hálka. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

191.2 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním hřištěm v Praze Suchdole - protokol z hodnoticiho zasedání

poroty. Předkládá: starosta.

191.3 Obnovní zásahy v lesích HMP. Předkládá: starosta.

191.4 Rekonstrukce komunikací na Novém Suchdole - vyhlášení výběrového řízení. Předkládá:

starosta.

191.5 Zahájení suchdolského betléma - zajištění osvětlení. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

191.6 Žádost neziskové organizace Lovi o poskytnutí prostor radnice pro adventní trhy a díly.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

191.7 Plán protidrogové prevence na rok 2019. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka.

191.8 Vyhodnocení cenového průzkumu na projektanta „Prodloužení plynovodu Lysolajská“

Předkládá: lng. C. Mudruňka, referent realizace investic.

191.9 Nástavba budovy radnice MČ Praha-Suchdol pro potřeby komunitního centra - smlouva na

zpracování projektové dokumentace. Předkládá: starosta.

191.10 Žádost 0 grant HMP v programu adiktologických služeb. Předkládá: Ing. V. Štěpánková,

místostarostka.



ZÁPIS zE 191.ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 24. ŘÍJNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Jan Zoubek - radní

RNDr. L. Knappová - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.55 hod.

Program zasedání:

191.1 Smlouvy o uměleckém výkonu — hudební večer Václava Hálka. Předkládá:

Z. Krumpholcová. Usnesení rady: Rada schvalu'e smlouv č. 224/2018 s_č.

225/2018 s_ač. 226/201ú o vytvoření a veřejném provozování

uměleckého výkonu za odměny v celkové výši 5.500 Kč pro hudebníky v rámci akce - Vzpomínkový

hudební večer čestného občana Václava Hálka. Rada pověřuje starostu podpisem smluv. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

191.2 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním hřištěm v Praze-Suchdole - protokol z hodnoticiho

zasedání poroty. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

191.3 Obnovní zásahy v lesich HMP. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že v lesích

hlavního města Prahy budou v období říjen - listopad 2018 prováděny obnovní zásahy - odstranění

trnovníku akátu z porostů včetně zásahem herbicidy (oblasti budou výrazně označeny).

191.4 Rekonstrukce komunikací na Novém Suchdole - vyhlášení výběrového řízení. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí, že Rada hl. m. Prahy 23.10. opětovně neschválila vyhlášení

zakázky na rekonstrukci komunikací na Novém Suchdole.

191.5 Zahájení suchdolského betléma — zajištění osvětlení. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že zahájení suchdolského betléma se bude konat

v neděli 2. 12. 2018 od 15:30 hodin. Rada ukládá vedoucímu OHSOM, aby zajistil natažení a připojení

vánočního osvětlení vč. umístění reflektorů osvětlujících betlém se slavnostním rozsvícením

v 16 hodin. Doprovodný program zajistí kulturní referentka Z. Krumpholcová s místními organizacemi.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

191.6 Žádost neziskové organizace Lovi o poskytnutí prostor radnice pro adventní trhy a díly.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím

prostor radnice (velká a malá zasedací místnost) pro neziskové organizace Lovi, Centrum služeb

Horizont, Domov Sedlec a MK Rybička k uspořádání adventních trhů s dílničkami v pátek

23. listopadu 2018 v době od 14 do 18 hodin pro veřejnost s tím, že instalace dílniček na chodbách

radnice proběhne nejdříve od 13.00 hod. Hlasování o usnesení: 5-0-0

191.7 Plán protidrogové prevence na rok 2019. Předkládá: lng. V. Štěpánková, místostarostka.

Usnesení rady: Rada schvaluje plán protidrogové prevence městské části Praha-Suchdol pro rok

2019. Hlasování o usnesení: 5-0-0

191.8 Vyhodnocení cenového průzkumu na projektanta „Prodloužení plynovodu Lysolajská“

Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent realizace investic. Usnesení rady: Rada vybrala jako

dodavatele projektových prací a inženýringu na akci „Prodloužení plynovodu Lysolajská“ společnost

SÚPR Ing. Josef Chmelka, IČ: 10157000, Bubenská 1/1477, 170 00 Praha 7, za celkovou cenu

134.000 Kč bez DPH, tedy 162.140 Kč s DPH 21 %. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby projekt a

inženýring objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



191.9 Nástavba budovy radnice MČ Praha-Suchdol pro potřeby komunitního centra - smlouva

na zpracování projektové dokumentace. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada po úpravách

schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace “Nástavba budovy radnice MC

Praha-Suchdol pro potřeby komunitního centra“ se společností Starý a partner s.r.o. Rada pověřuje

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

191.10 Žádost 0 grant HMP v programu adiktologických služeb. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

místostarostka. Usnesení rady: Rada souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí grantu hlavního

města Prahy pro rok 2019 z programu adiktologických služeb pro městské části ve výši 84.000 Kč.

Zádost je v souladu s Plánem protidrogové prevence MC Praha-Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.35 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 24. 10. 2018

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


