
Program 2. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

28. listopadu 2018

2.1 Úprava rozpočtu roku 2018, změna čerpání z důvodu financování odměn JSDH. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO.

2.2 Dodatek č. 4 smlouvy č. 147/2017 na stavbu „ZŠ Mikoláše Alše — rozšíření kapacit II etapa a

modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně — stavební část“. Předkládá: Ing.

Vik, místostarosta.

2.3 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm-proplacení cen a odměn. Předkládá: starosta.

2.4 Výstavba plynovodu U Kapličky, Bažantní - smlouva napojení plynovodu. Předkládá: starosta.

2.5 Změna složení Komise územního rozvoje a infrastruktury. Předkládá: starosta.

2.6 Zadávací dokumentace výběrového řízení na stavbu „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše -

část rekonstrukce fasády původní budovy“. Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty.



zApls z 2. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 28. LISTOPADU 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Omluvena: lng. Lněničková

Ověřovatelé: lng. Hrobská Mináriková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.10 hod.

Program zasedání:

2.1 Úprava rozpočtu roku 2018, změna čerpání z důvodu financování odměn JSDH. Předkládá:

J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu financování schválených darů členům

Jednotky sboru dobrovolných hasičů za reprezentaci MČ Praha-Suchdol a za pomoc při akcích

souhlasí s následující úpravou rozpočtu na rok 2018 ve výši 45 tis. Kč: výdajová strana: odpa 5512 -

požární ochrana - dobrovolná část a pol. 5021 — ostatní osobní výdaje, ORJ 751, snížit 0 40.000,- Kč;

odpa 5512 - požární ochrana - dobrovolná část a pol. 5029 — ostatní platby za provedenou práci j.n.,

ORJ 751, snížit 0 5.000,- Kč; odpa 5512 — požární ochrana-dobrovolná a pol. 5492 — dary

obyvatelstvu, ORJ 751 zvýšit 0 45.000,- Kč. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schválené úpravy rozpočtu.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

2.2 Dodatek č. 4 smlouvy č. 147/2017 na stavbu „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa

a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně — stavební část“.

Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí změny díla v průběhu

stavby vymezené změnovými listy č. 3-38 a informaci o neplnění závazných milníků pro realizaci

stavby a termínů pro odstranění vad díla a vyklizení staveniště. Rada po úpravách souhlasí

s dodatkem č. 4 smlouvy o dílo č. 147/2017 se společností ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 169

00 Praha 6, IČ: 27094359, na stavbu „ZŠ Mikoláše Alše — rozšíření kapacit II. etapa a modernizace,

část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně — stavební část“, kterým se cena stavby

zvyšuje o 738.254 Kč bez DPH na celkovou cenu 7.992.306 Kč bez DPH. Rada dále bere na vědomí

uplatnění smluvní pokuty ve výši 301.000 Kč dle čl. 14.2 smlouvy o dílo. Rada souhlasí s návrhem

dohody o započtení smluvní pokuty proti konečné faktuře zhotovitele. Rada pověřuje starostu

podpisem dodatku č. 4 a podpisem dohody o započtení smluvních pokut. Rada ukládá starostovi,

aby zajistil zaslání vyrozumění o porušení povinností zajištěných smluvními pokutami společnosti

ACG-Real s.r.o. Hlasování o usnesení: 4-0-0

2.3 Multifunkční hala u ZŠ s venkovnim sportovištěm - proplacení cen a odměn. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada na základě výsledků architektonické soutěže o návrh "Multifunkční

hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole" souhlasí s vyplacením cen a odměn dle

soutěžních podmínek těmto soutěžícím:

1. cena - návrh 6 2——

2- cena - návrh č- 7 ——

Odmény:

- navrh č. 3 - odměna

nestandardní konceptuální přístup;

— návrh č- 1 — Odměna—

Kudlička;

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



   

  

 

- návrh č. 5 - odměna

_

“návrh č“ 8 ' Odměna=——- návrh č. 9 - odměna

- návrh č. 10 - odměna—

Rada ukládá EO vyplatit ceny a odměny soutěžícím a asistentce starosty ukládá zaslat soutěžícím

informaci o zaslání cen a odměn na jejich účty a formě provedeného zdanění. Hlasování o usnesení:

4-0-0

2.4 Výstavba plynovodu U Kapličky, Bažantní - smlouva o podmínkách napojení plynovodu.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem smlouvy 185/2018 o podmínkách

napojení plynovodu v ulici Bažantní se společností Ekospol a.s. (IČ:63999854) a po úpravách

pověřuje starostu jejím podepsáním. Podmínkou napojení plynovodu v ul. Bažantní je budoucí

odkoupení veřejných komunikací, v lokalitě Alšova vyhlídka, za cenu 1.000,- Kč, které firma Ekospol

postaví dle podmínek stavebního povolení vydaného ÚMČ Praha 6 č.j. výst. 6262/kom Such/Alšova

vyhl./02-Kd ze dne 7. září 2003. Hlasování o usnesení: 4-0-0

2.5 Změna složení Komise územního rozvoje a infrastruktury. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada odvolává z Komise územního rozvoje a infrastruktury pana Přemysla Víšku a členem

jmenuje pana Jana Víšku. Rada stanovuje následující termíny jednání komise: pondělí 3. 12 2018, 7.

1. 2019, 11. 2. 2019, 11. 3. 2019, 15. 4. 2019, 20. 5. 2019, 17. 6. 2019, vždy od 19.00 hod.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

2.6 Zadávací dokumentace výběrového řízení na stavbu „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M.

Alše - část rekonstrukce fasády původní budovy“. Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty.

Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s návrhem zadávací dokumentace pro výběrové řízení

na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - část

rekonstrukce fasády původní budovy“ s předpokládanými náklady na provedení stavby ve výši 6,1

mil. Kč bez DPH a realizací stavebních prací v období 06/2019 — 09/2019. Hlasování o usnesení:

4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.50 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 28. 11. 2018

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


