
STAROSTA MČ PRAHA~SUCHDOL

svolává na

čtvrtek 15. listopadu 2018 od 18 ”0 hod

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MC Praha—Suchdol (3. podlaží)

Program zasedání:

1) Kontrola osvědčení o zvolení zastupitelem a složení slibu zastupitelů městské části.

2) Volba volebního výboru; volba předsedy volebního výboru.

3) Volba návrhového výboru.

4) Volba ověřovatele.

5) Stanovení počtu mistostarostů a počtu uvolněných zastupitelů.

6) Volba starosty městské části Praha—Suchdol.

7) Volba místostarostů městské části Praha-Suchdol.

8) Volba členů Rady městské části Praha—Suchdol.

9) Odvolání předsedů & členů finančního a kontrolního výboru.

10) Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru.

11) Pověření členů zastupitelstva podpisem doložky osvědčující platnost právního úkonu.

12) Stanovení odměn zastupitelů, zástupců starosty, radních a předsedů výborů a komisí.

13) Seznámení s pravidly ochrany osobních údajů.

14) Nástavba budovy radnice — Kulturně komunitní centrum — realizace stavby.

15) Výstavba bytového domu Kamýcká 684 » realizace akce.

16) Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm - výsledky soutěže.

17) Smlouva o provozu kanalizací pro veřejnou potřebu v městské části Praha—Suchdol.

18) Redakční rada Suchdolských listů.

19) Přijetí neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z VHP.

20) Diskuse.

Zasedání je veřejně.

V Praze dne EUistopadu 2018 č.j. UMC P__SUCl—l 02936/2018
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Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1/2/2018

ze dne 15. 11. 2018

ZASTUPlTELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)zvo|ilo

členy volebního výboru pro volbu starosty, místostarostu, radních, předsedů a

členů výborů:

člen volebního výboru Mgr. Karel Kuna

člen volebního výboru Jan Zoubek

členka volebního výboru Ing. Jana Hanusová

2)konstatuje,

že předsedou volebního výboru byl členy výboru zvolen Mgr. Karel Kuna.

Souhlas návrh. výboru:

 Podpis ověřovatele:

 

 Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1/3/2018

ze dne 15. 11. 2018

ZASTUPlTELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

zvolilo

členy návrhové-no výboru pro přípravu návrhů usnesení 1. zasedání

Zastupitelstva MC Praha—Suchdol:

JUDr. Milan Listik, Ing. Andrea Hrobská Mináriková, Ing. Ondřej Imlauf.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

 Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1/4/2018

ze dne 15. 11. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

zvolilo

ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání:

Mgr. Magdalena Doubková.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

 Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1/5/2018

ze dne 15. 11. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)stanovuje

v souladu s § 89 odst. 1 pism. b) zákona č. 131/2000 Sb., zákona 0 hl. m. Praze ve

znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018-2022

a) počet místostarostů městské části Praha—Suchdol na 2,

b) počet uvolněných zastupitelů na 2, a to následující funkce: starosta, místostarosta

2)bere na vědomí,

že v souladu s § 95 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb, zákona 0 hl. m. Praze ve znění

pozdějších předpisů, činí počet členů Rady městské části Praha—Suchdol 5 členů.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

 Podpis starosty MČ 



Usneseni Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1/6/2014

ze dne 15. 11. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

zvolilo

v souladu s § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., zákona 0 hl. m. Praze

ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 až 2022

starostou MČ Praha—Suchdol pana Ing. Petra Hejla.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

 Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1/7/2018

ze dne 15. 11. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

zvolilo

v souladu s § 89, odst. 1, pism. a) zákona č. 131/2000 Sb., zákona 0 hl. m. Praze

ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 až 2022

uvolněným místostarostou MČ Praha-Suchdol

pana Ing. Václava Vika,

neuvolnénou místostarostkou MČ Praha-Suchdol

pani Ing. Věru Stěpánkovou.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

 Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 1/8/2018

ze dne15. 11.2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

zvolilo

v souladu s § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., zákona 0 hl. m. Praze

ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018—2022

členkou Rady MČ Praha-Suchdol

paní Ing. Andreu Hrobskou Minárikovou,

členkou Rady MČ Praha-Suchdol

pani Ing. Gabrielu Lněničkovou.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

  Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1/9/2018

ze dne15. 11.2018

ZASTUPITELSTVO mč PRAHA-SUCHDOL

odvolává z funkce

1) předsedu kontrolního výboru: Marka Bora

2) členy kontrolního výboru: Ing. Petra Hořejše, Mgr. Marka Kreisla, Pavla Beneše,

Jana Kotíka, Ing. Ivana Pavelku, Ing. Alexandru Petrovou, CSC.

3) předsedu finančního výboru: lng. Ondřeje Imlaufa

4) členy finančního výboru: Václava Čížka, lng. Martina Fencla, lng. Janu

Hanusovvou, Ing. Marka Jakubíka, Ing. Martina Kosa, lng. Romanu Bockovou, JUDr.

Martina Sípa, Miladu Tomkovou

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1/10/2018

ze dne 15. 11. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s t a n o v uj e

počet členů finančního výboru na 7

počet členů kontrolního výboru na 5

3)zvolilo

v souladu 5 § 100 odst. 1 a § 77 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., zákona 0 hl. m.

Praze, ve znění pozdějších předpisů pro volební období 2018 až 2022

předsedou kontrolního výboru JUDr. Milana Listíka (Žijeme pro Suchdol);

členy kontrolního výboru Marka Bora (SORS), RNDr. Ludmilu Knappovou

(SOS), JUDr. Zlatu Kohoutovou (SOS), Ing. Marka Jakubíka (ODS);

předsedou finančního výboru lng. Ondřeje Imlaufa (SOS);

členy finančního výboru Miladu Tomkovou (SOS), RNDr. Ludmilu Knappovou

(SOS), Jana Zoubka (Zijeme pro Suchdol), lng. Janu Hanusovou (SORS),

Václava Cížka (KDU CSL) a lng. Václava Koženého (ODS);

2)bere na vědomí,

že funkci tajemníka finančního výboru bude nadále vykonavat Jaroslav Štůla a funkci

tajemnice kontrolního výboru bude nadále vykonávat Michaela Svarcová.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1/11/2018

ze dne 15. 11. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)pověřuje

členy zastupitelstva JUDR. Milana Listíka, Pavlu Bradáčovou, RNDr. Ludmilu

Knappovou, lng. Gabrielu Lněníčkovou, lng. Andreu Minárikovou Hrobskou

potvrzováním právních úkonů městské části Praha—Suchdol, jejichž platnost je ze

zákona podmíněna předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem v souladu

s § 43 zákona č. 131/2000 Sb., zákona 0 hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů,

2)uk|ádá

pověřeným členům zastupitelstva aktivně spolupracovat skanceláří starosty při

plnění tohoto úkolu.

Odpovídá: pověření členové zastupitelstva

Termín: průběžně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1/12/2018

ze dne15. 11.2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a I u j e

V souladu s nařízením vlády 318/2017 Sb., ve znění pozdějších změn avdoplňků,

od 16. 11. 2018 výši měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům MC Praha-

Suchdol následovně:

 

pozice odměna (Kč)

zastupitel 1055

člen komise 2207

člen výboru 2207

předseda komise 2495

předseda výboru 2495

radní 7380

místostarosta neuvolněný 21750

2) u k l á d á

a) zabezpečit plnění usnesení

b) připravit návrh odměn dle nařízení vlády č. 202/2018 účinného od 1. 1. 2019.

Odpovídá: ad 3) Rada MČ Praha-Suchdol

ad b) finanční výbor

Termín: ad a) průběžně

ad b) leden 2019

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

  Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1/13/2018

ze dne15. 11.2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

směrnici městské části Praha-Suchdol č. 1/2018 - Směrnici pro nakládání s osobními údaji,

která se vydává pro zajištění povinností při nakládání s osobními údaji dle Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

2) u k | á d á

a) dodržovat ustanovení směrnice městské části Praha-Suchdol č. 1/2018

b) zajistit seznámení zastupitelů, členů výborů, předsedů a členů komisí městské části a

předsedů a členů zvláštního orgánu městské části Praha—Suchdol se směrnicí.

Odpovídaji:

ad a) zastupitelé, členové výborů, předsedové a členové komisi městské části a předsedové

a členové zvláštního orgánu městské části Praha—Suchdol dodržovat

ustanovení směrnice 1/2018

ad b) předsedové výborů a komisí, starosta

Termín: průběžně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1/14/2018

ze dne15. 11. 2618

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)bere na vědomí

a) přípravu projektu „Kulturně komunitní centrum“ v nástavbě 4. nadzemního podlaží

budovy radnice, v němž budou provozovány sociálně aktivizační aktivity směřující

k sociálnímu začleňování osob žijících v lokální komunitě jako jsou osoby se zdravotním

postižením, rodiny sdětmi vnepříznivě sociální situaci, včetně rodin sjedním rodičem

samoživitelem, děti a mládež z rodin v nepříznivě sociální situaci, senioři apod. V nástavbě

by měly vzniknout tři klubovny se zázemím a víceúčelový sál;

b) obdržení podpory z Operačního programu Praha—pól růstu v maximální výši podpory

15 mil. Kč a z toho je povinná spoluúčast ve výši 10 %;

c) odhadované celkově náklady stavby ze zpracované dokumentace pro územní

rozhodnutí ve výši 17,9 mil. Kč včetně DPH;

d) předpoklad zahájení výstavby v květnu 2019 a předpokládané dokončení stavby v únoru

2020.

2)schvaluje

přípravu a realizaci akce "Kulturně komunitní centrum" v nástavbě 4. nadzemního podtaží

budovy radnice.

3) u k | á d á

připravit a realizovat akci "Kulturně komunitní centrum",

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

iš
Souhlas návrh. výboru; ...........  
Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 1/15/2018

ze dne 15.11.2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

a) přípravu vybudování domu s 8 malometrážními byty na pozemcích parc. č. 1605 a 1606, oba

k. ú. Suchdol místo stávajícího nevyhovujícího domu čp. 684; který bude sloužit pro zajištění

bydleni předevšim mladým rodinám, rodinám učitelů, kteří pracují ve zřizovaných školách,

případně strážníkům městské policie, hasičům a občanům MČ v případech zcela mimořádných

životních situací.

b) obdržení dotace od hl. m. Prahy z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hlavního

města ve výši 27 mil. Kč za podmínky 10% spoiuúčasti městské části.

c) odhadované celkové náklady stavby ze zpracované studie ve výši 30 mil. Kč včetně DPH.

d) předpoklad zahájení výstavby v říjnu 2019 a předpoklad dokončení stavby v březnu 2021.

2)schvaluje

přípravu a realizaci akce "Bytový dům se startovacími byty Kamýcká 684" na pozemcích parc. č.

1605 a 1606, oba k. ú. Suchdol.

3) u k I á d á

připravit projektovou dokumentaci na akci "Bytový dům se startovacími byty Kamýcká 684".

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

  

 

!
%
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Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele: —- _______

 Podpis starosty MČ , A,



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1/16/2018

ze dne15.11. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

a) výsledky archítektonicko-krajinářské projektové soutěže o návrh „Multifunkční haia u ZŠ

s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole“, která byla dne 2. 7. 2018 vyhlášena v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vsouladu se Soutěžním řádem

České komory architektů ze dne 24. dubna 1993.

b) že ve lhůtě stanovené soutěžními podmínkami do 31. července 2018 podalo žádost o účast 31

uchazečů s referenčními pracemi velmi vysoké kvality, a proto se porota rozhodla vybrat celkem

10 uchazečů, kteří ji úrovní svých prací v portfoliích přesvědčili o tom, že by mohli být schopni

zpracovat vhodne návrhy nové multifunkční haly s venkovním sportovištěm.

c) že ve lhůtě stanovené soutěžními podmínkami bylo do 15. října 2018 doručeno celkem 10

návrhů.

d) že porota dne 18. října 2018 po posouzení všech návrhů udělila tři ceny:

1. cena — návrh č. 2, autoři: ov architekti, s.r.o. l Jíří Opočenský, Štěpán Valouch

2. cena - návrh č. 7, autoři: MgA. Ondřej Císler, Ing. Petr Tej, Ing. arch. Filip Rašek,

lng. Arch. Josef Choc, lng. arch. Vojtěch Beran, Bc. Barbora Lopraisová

3. cena - návrh č. 6, autoři: ADR, s.r.o. / MgA. Aleš Lapka, Ing. arch. Aleš Schubert

a návrhu č. 3 (autoři: KAVA, s.r.o, /Adam Bažant, Viktorie Dostálová, Jakub Koňata, Jan Novotný,

Tomáš Novotný, Robert Seidl) bylo uděleno uznání poroty za nestandardní konceptuální přístup.

e) že porota doporučila zadavateli vyzývat oceněné soutěžní týmy do JŘBU postupně, dle

umístění v soutěži, neboť vítězi se podařilo nejlépe naplnit požadavky zadavatele.

2) u k I á d á

a) vyzvat autory vítězného návrhu, aby prověřilí možnost umístění hřiště o rozměrech 40 x 20 m a

navrhli propojení se základní školou mimo prostor knihovny

b) vybrat dodavatele projektové dokumentace dle výsledku soutěže formou JŘBU

c) zajistit přípravu úplné projektové dokumentace pro realizaci stavby „Multifunkční hala u ZŠ

s venkovním sportovištěm v Praze—Suchdole“.

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

  Souhlas návrh. výboru; & ............

Podpis ověřovatele: ___________

 Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1/17/2018

ze dne 15. 11. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)bere na vědomí

výsledek vyhodnocení koncesního řízení „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury

městské části Praha-Suchdol a obce Unétice“;

2)souhlasi

s návrhem smlouvy o provozu kanalizací pro veřejnou potřebu v městské části Praha-Suchdol,

který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výběr provozovatele

vodohospodářské infrastruktury městské části Praha-Suchdol a obce Únětice“ pro koncesi

zadávanou v užším řízení v nadlimitnim režimu;

3)uk|ádá

radě městské části dokončit koncesní řízení a uzavřít smlouvu o provozu kanalizací pro veřejnou

potřebu v městské části Praha—Suchdol s vybraným uchazečem.

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodieně

Souhlas návrh. výboru: ŠL! ___________

  
Podpis ověřovatele: __________

 Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1/18/2018

ze dne 15.11. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s o u h I a s i

se zrušením výběrového řízení na redaktora Suchdolských listů.

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovateie:

  Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1/19/2018

ze dne15. 11. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2018 o neinvestiční dotaci z obdrženého odvodu

zVHP ajiných technických herních zařízení za období 1. 1. 2018 — 30. 6. 2018 v celkové výši

576 tis. Kč určenou na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území

městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovni výchovu

mládeže registrované vjednotlívých nestátních neziskových organizacích, na kulturu, školství,

zdravotnictví a sociální oblast,

2) u k I á d á

projednat a realizovat rozpočtové Opatření v souvislosti s navýšením rozpočtu MČ Praha—Suchdol

na rok 2018 o neinvestiční dotaci zobdrženého odvodu zVHP ajiných technických herních

zařizení za období 1. 1. 2018 — 30. 6. 2018 V celkové výši 576 tis. Kč.

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

 Podpis starosty MČ ! ,


