
Program 9. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

16. ledna 2019

9.1 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ

M. Alše - část rekonstrukce fasády původní budovy“. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

9.2 Rozvoz obědů pro Horizont - Centrum služeb pro seniory. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

zástupkyně starosty.

9.3 Dar Centru služeb pro seniory Horizont na zajištění pečovatelské služby a denního stacionáře pro

občany MČ. Předkládá: lng. V. Štěpánková, místostarostka.

9.4 Dar Domovu Sedlec SPMP na zajištění chráněného bydlení. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

místostarostka.

9.5 Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží. Předkládá: starosta.

9.6 Odvoz odpadu, údržba zeleně. Pokračování bodu 5.5. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

9.7 Projekt DDM „Hlídáníčko“ v prostorách ZŠ M. Alše - záměr výpůjčky. Pokračování bodu 8.7.

Předkládá: starosta.

9.8 Vyjádření MČ Praha-Suchdol k odejmutí pozemků parc.č. 1627/50 a 1627/51, k. ú. Suchdol (areál

vodojemu Lysolaje) ze svěřené správy městské části Praha-Lysolaje. Předkládá: starosta.

9.9 Kulturní akce ČAPKOVÁNÍ, smlouva č. 001/2019 o uměleckém výkonu s H- J-.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

9.10 7. Společný ples MČ - smlouvy o provozování uměleckého výkonu kapela, tanečníci a moderátor.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

9.11 Suchdolský masopust 2019. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

9.12 Vlajka MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

9.13 Žádost městské části o dotaci z SFŽP na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ M. Alše —

rekuperace“. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

9.14 Program 2. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

9.15 Žádost o souhlas s prodloužením doby užívání staveb dočasných — zahrádkářských chat v

zahrádkové kolonii Drsnice. Předkládá: starosta.

9.16 VAK Beroun - Informace o provozování kanalizace. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

9.17 Výstavba plynovodu v Lysolajské ulici - realizace stavby. Předkládá: starosta.



ZÁPIS z 9. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 16. LEDNA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Omluvena: Ing. Véra Štěpánková - místostarostka

Ověřovatelé: lng. Hrobská Mináriková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Program zasedání:

9.1 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace a rozšíření

areálu ZS M. Alše - část rekonstrukce fasády původní budovy“. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada souhlasí se zrušením zadávacího řízení podlimitní veřejné

zakázky na stavební práce „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - část rekonstrukce fasády

původní budovy“ dle § 127 odst. 2 pismene d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť v „průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody

hodně zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat,

aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoli“.

Důvodem zrušení zadávacího řízení je administrativní pochybení při zveřejnění zakázky.

Elektronicky zaslané nabídky uchazečů nebyly otevřeny, Rada ukládá lng. Mudruňkovi neprodleně,

po uplynutí zákonné lhůty pro odvolání, zajistit vyhlášení nového zadávacího řízení na tuto zakázku

za stejných podmínek. Hlasování o usnesení: 4-0-0

9.2 Rozvoz obědů pro Horizont - Centrum služeb pro seniory. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

místostarostka. Usnesení rady: Rada v rámci péče o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a

uspokojování potřeb občanů, v souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. 0 hl. m. Praze,

schvaluje poskytnutí automobilu MČ s řidičem pro denní rozvoz obědů klientům pečovatelské služby,

kterou zajišťuje Horizont - centrum služeb pro seniory na území MČ Praha-Suchdol. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

9.3 Dar Centru služeb pro seniory Horizont na zajištění pečovatelské služby a denního

stacionáře pro občany MČ. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka Usnesení rady: Rada

vrámci péče o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb občanů, v

souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. 0 hl. m. Praze, souhlasí s poskytnutím daru Horizontu

- centru služeb pro seniory ve výši 390.000 Kč na zajištění činnosti pečovatelské služby a denního

stacionáře. Rada žádá finanční výbor 0 projednání poskytnutí daru a doporučuje zastupitelstvu

městské části dar projednat na 2. zasedání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

9.4 Dar Domovu Sedlec SPMP na zajištění chráněného bydlení. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

místostarostka. Usnesení rady: Rada v rámci péče o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a

uspokojování potřeb občanů, v souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. 0 hl. m. Praze,

souhlasí s poskytnutím daru Domovu Sedlec SPMP ve výši 60.000 Kč na podporu chráněného

bydlení. Rada žádá finanční výbor 0 projednání poskytnutí daru a doporučuje zastupitelstvu městské

části dar projednat na 2. zasedání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

9.5 Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí s následujícími dary tělovýchovným organizacím: TJ Slavoji Suchdol

dar ve výši 548.000 Kč, Sokolu Suchdol Sedlec dar ve výši 164.500 Kč, organizaci EWFO dar ve

výši 17.500 Kč, celkem 730.000 Kč. Rada žádá finanční výbor 0 projednání poskytnutí darů a

doporučuje zastupitelstvu městské části dary projednat na 2. zasedání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

9.6 Odvoz odpadu, údržba zeleně. Pokračování bodu 5.5. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada žádá lng. Novotného o předložení návrhu zadávací dokumentace na vypsání

zakázky na údržbu zeleně v letech 2019 - 2021 na příštím jednání rady. Hlasování o usnesení: 4-0-0

9.7 Projekt DDM „Hlídáníčko“ v prostorách ZŠ M. Alše — záměr výpůjčky. Pokračování bodu

8.7. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr na výpůjčku prostor „miniškolky“

v nové budově základní školy Domu dětí a mládeže Suchdol (DDM) za následujících podmínek:

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



zajištění hlídání dětí mladších tří let, výpůjčka od 1. 2. 2019 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2

měsíce. Rada ukládá starostovi, aby zajistil vyvěšení záměru na úřední desku po dobu 15 dnů.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

9.8 Vyjádření MČ Praha-Suchdol k odejmutí pozemků parc.č. 1627/50 a 1627/51, k. ú. Suchdol

(areál vodojemu Lysolaje) ze svěřené správy městské části Praha-Lysolaje. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s převedením pozemků parc.č. 1627/50 a 1627/51, k. ú.

Suchdol (áreál vodojemu Lysolaje), který je svěřen do správy MC Praha-Lysolaje, v souladu s § 19

odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb, v platném znění, zákona 0 hl. m. Praze, do majetku hlavního města

Prahy. Rada doporučuje odejmutí správy projednat na 2. zasedání zastupitelstva. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

9.9 Kulturní akce ČAPKOVÁNÍ, smlouva č. 001/2019 o uměleckém výkonu s H_J_

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada městské části bere na vědomí

připravované akce v rámci CAPKOVANI á souhlasí s uspořádáním výstavy Zivot a doba Karla Capka

— 20 výstavních panelů zapůjčených od Památníku K. Capka v době od 24. 1. do 1. 2. 2019 v Alšově

kabinetu, dále souhlasí se Smlouvou o vytvoření uměleckého výkonu č. 001/2019 3 H-

J-— pořad pro děti o Pejskovi a kočičce dne 30. 1. 2019. za cenu 3.000 Kč se vstupným 40

Kč/os. Dále ráda bere na vědomí, že spolek Suchdol Sobě pořádá dne 1. 2. 2019 Capkovské setkání

— čtení z knih J. a K. Capků. Hlasování o usnesení: 4-0-0

9.10 7.Společný ples MČ - smlouvy o provozování uměleckého výkonu kapela, tanečníci a

moderátor. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje v rámci

zajištění programu 7. Společného reprezentačního plesu MC Smlouvu č. 002/2019 ovytvoření á

nedivadelním provozování uměleckého výkonu s hudební skupinou Caroline Bánd, odměna

sjednána ve výši 25.000 Kč. Dále rada schvaluje Smlouvu č. 003/2019 o vytvoření a nedivadelním

provozování uměleckého výkonu s tanečníky, odměna sjednána ve výši 7.000 Kč a Smlouvu č.

004/2019 s moderátorem večerá, odměna sjednána ve výši 3.500 Kč. Rada pověřuje starostu

podpisem smluv. Hlasování o usnesení: 4-0-0

9.11 Suchdolský masopust 2019. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada

souhlasí s pořádáním akce „Suchdolský masopust“ dne 16. 2. 2019. Rada ukládá paní

Krumpholcově zajistit organizaci akce. Hlasování o usnesení: 4-0-0

9.12 Vlajka MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady:“ Rada schvaluje pořízení návrhu

vlájky městské části Praha-Suchdol u společnosti ALERION s.r.o., le26927365, za cenu 10.000 Kč

bez DPH. Ráda schvaluje Smlouvu o zhotovení návrhu vlájky MC Praha-Suchdol s uvedenou

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

9.13 Žádost městské části o dotaci z SFŽP na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ M. Alše

- rekuperace“. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s podáním

žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí (OPZP), 100. výzva „Snížit energetickou

náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“ na akci „Snížení

energetické náročnosti „ZS M. Alše — rekuperace“. Celková výše dotace na akci zaměřenou na

větrání nové budovy ZS s rekuperací a s přichlázováním je požadována ve výši 5,354 mil. Kč

z celkových nákladů ve výši 10,211 mil. Kč vč. DPH, předpokládaných projektem. Rada pověřuje

starostu podpisem žádosti o dotaci. Hlasování o usnesení: 4-0-0

9.14 Program 2. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá; starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje doplněný program 2. zasedání zastupitelstva MC Praha-Suchdol a doporučuje

zastupitelstvu jej projednat. Hlasování o usnesení: 4-0-0

9.15 Žádost o souhlas s prodloužením doby užívání staveb dočasných — zahrádkářských chat

v zahrádkové kolonii Drsnice. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda souhlasí s prodloužením

doby užívání staveb dočasných na pozemku parc.č. 226/1 v k.ú. Sedlec, jedná se o zahrádkářské

chaty v zahrádkové kolonii Qrsnice, do 31. 12. 2024. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko

rády zaslal předsedkyni ZO CZS Drsnice. Hlasování o usnesení: 4-0-0

9.16 VAK Beroun - Informace o provozování kanalizace. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

Ráda bere na vědomí.

9.17 Výstavba plynovodu v Lysolajské ulici - realizace stavby. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Ráda souhlasí s realizací projektu „Výstavba plynovodu v Lysolajské ulici - realizace stavby“.

Ráda žádá zastupitelstvo o projednání výstavby na 2. zasedání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin

Zápis byl vyhotoven dne 16. 1. 2019

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


