
ZÁPIS vZE 15. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 6. BŘEZNA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Gabriela Lněničková — radní

Omluvena: lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

Program zasedání:

15.1 Účetní závěrka zš M. Alše za rok 2018. Předkládá: J. Štúla, vedoucí EO. Usnesení rady:

Rada MČ Praha-Suchdol nezjistila, že by účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola M.

Alše za rok 2018 neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,a proto schvaluje účetní

závěrku příspěvkové organizace Základní škola M. Alše za rok 2018. Rada ukládá starostovi, aby

zajistil předání protokolu o schválení účetní závěrky ředitelce ZŠ M. Alše. Hlasování o usnesení: 4-

0-0

15.2 Účetní závěrka MŠ Gagarinova za rok 2018. Schválení a rozdělení hospodářského

výsledku. Předkládá: J. Štúla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol nezjistila, že

by účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Gagarinova za rok 2018 neposkytla

vrozsahu předložených podkladů vsouladu s§4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, a proto schvaluje účetní závěrku příspěvkové

organizace Mateřská škola Gagarinova za rok 2018. Rada ukládá starostovi, aby zajistil předání

protokolu o schválení účetní závěrky řediteli MŠ Gagarinova. Rada schvaluje hospodářský výsledek

roku 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Gagarinova v celkové výši 555.349,38 Kč. Rada

schvaluje převedení hospodářského výsledku MŠ Gagarinova ve výši 555.349,38 Kč do rezervního

fondu mateřské školy. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání informace o schválení rozdělení

hospodářského výsledku řediteli MŠ Gagarinova. Hlasování o usnesení: 4-0-0

15.3 Účetní závěrka MŠ K Roztokům za rok 2018. Schválení a rozdělení hospodářského

výsledku. Předkládá: J. Štúla, vedoucí EO. Rada MČ Praha-Suchdol nezjistila, že by účetní závěrka

příspěvkové organizace příspěvkové organizace Mateřská škola K Roztokům za rok 2018

neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý

obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, a proto účetní závěrku příspěvkové

organizace Mateřská škola K Roztokům za rok 2018 schvaluje. Rada ukládá starostovi, aby zajistil

předání protokolu o schválení účetní závěrky ředitelce MŠ K Roztokům.

Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola K Roztokům za rok

2018 ve výši 274.422,72 Kč. Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ K Roztokům do

fondů následovně: do fondu odměn 170.000 Kč a do rezervního fondu 104.422,72 Kč. Rada ukládá

starostovi, aby zajistil zaslání informace o schválení rozdělení hospodářského výsledku ředitelce MS

K Roztokům. Hlasování o usnesení: 4-0-0

15.4 Žádost M. HFO ukončení nájemní smlouvy č. 68/2018 na pronájem části pozemku

parc. č. 393/3, k.ú. Sedlec, zahrádka, díl E. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada

souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 68/2018 na pronájem části pozemku parc. č. 393/3,

zahrádka, díl E v k.ú. Sedlec dohodou ke dni 31. 3. 2019. Hlasování o usnesení: 4-0-0

15.5 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku, parc. č. 393/3, k.ú. Sedlec díl E, zahrádka,

o výměře 300 m2- Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje vyhlášení

záměru na pronájem části pozemku parc. č. 393/3, k.ú. Sedlec o výměře 300 m2, zahrádka, díl E za

následujících podmínek: Nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; cena za

pronájem činí 11 Kč za měsíc 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 MC nedohodne jinak,
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pokud tak neučiní, bude vyklizení provedeno na náklady nájemce; zahrádka není určena k bydlení;

možnost umístění zahradního domku pro potřeby zahrádkářské činnosti o rozloze max. 3x3 metry;

přednostní pronájem pan Jaroslav Šícha. Rada ukládá starostovi, aby zajistil vyvěšení záměru na

pronájem na úřední desce po dobu 15 dní. Hlasování o usnesení: 4-0-0

15.6 Žádost P. Má o ukončení nájemní smlouvy č. 30/2001 na pronájem nebytového

prostoru v suterénu domu Stehlikova 930, o výměře 20 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

Usnesení rady: Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 30/2001 na pronájem nebytového

prostoru v suterénu domu Stehlíkova 930 dohodou ke dni 31. 3. 2019. Hlasování o usnesení: 4-0-0

15.7 Výběrové řízení „Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol 2019/2021“ .

Předkládá: lng. Novotný, ref. životního prostředí. Usnesení rady: Rada konstatuje, že V. řádném

termínu byly doručeny 3 nabidky do výběrového řízení „Údržba veřejné zeleně na území MC Praha—

Suchdol 2019/2021“. Nabidku podali následující uchazeči: Sadovnický a zahradnický servis Chládek,

IČ 27404862, nabízená cena 1.029.468 Kč včetně DPH za rok; Pražské služby a.s., IČ 60194120,

nabízená cena 595.259,50 Kč včetně DPH za rok; Údržba zeleně — Sekyra, IČ 62611437, nabízená

cena 1.357.378 Kč včetně DPH za rok. Rada ukládá MgA. Navrátilové, aby zkontrolovala, zda

nabídky mají požadované náležitosti a předložila vyhodnocení na příští jednání rady. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

15.8 žádost o dotaci z Národního programu životního prostředí (NPŽP), výzva 11/2018 -

Podpora alternativních způsobů dopravy na akci „Nákup užitkového elektrovozidla“.

Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí s žádostí o dotaci

z Národního programu Životního prostředí (NPŽP), výzva 11/2018 - Podpora alternativních způsobů

dopravy na akci „Nákup užitkového elektrovozidla“ a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

15.9 Smlouva s OSA o veřejném provozování - ples MČ Praha-Suchdol a MČ Lysolaje.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usneseni rady: Rada schvaluje smlouvu o veřejném

provozování s OSA týkající se hudební produkce na plese MČ Praha-Suchdol a MC Praha-Lysolaje

dne 2. 2. 2019. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

15.10 Úklid veřejného prostranství v MČ Praha-Suchdol v rémci akce Ukliďme Česko;

komunitní den - jarní úklid Komunitní zahrady. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Rada souhlasí s organizací úklidu veřejného prostranství v městské části se

zapojením veřejnosti v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko v sobotu 6 4. 2019 od 14 hodin.

MČ zajistí pracovní pytle a rukavice a likvidaci nasbíraného odpadu. Úklid zejména drobných

odpadků proběhne v lesoparku u zahrádek Na Rybářce ve vltavském údolí a v remízku u aleje Do

Horoměřic. Dále MČ Praha-Suchdol ve spolupráci s SDH Suchdol připravuje Komunitní den — jarní

úklid a zahradnické práce na Komunitní zahradě Suchdol, rovněž v sobotu 6. dubna 2019 od 14 do

18 hodin. Rada pověřuje Z. Krumpholcovou koordinací akcí. Hlasování o usnesení: 4-0-0

15.11 Plán služeb strážnice městské policie na měsíc březen. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí plán služeb a požaduje zvýšený dohled nad pořádkem na veřejných prostranstvích, zejména

v okolí kontejnerů na tříděný odpad. Hlasování o usnesení: 4-0-0

15.12 Zadávací dokumentace na provedení zasklení zimní zahrady v MŠ K Roztokům a

výměny plotu včetně smlouvy o dílo. Předkládá: MgA. J. Navrátilová. Usnesení rady: Rada

souhlasí se zadáním zakázky malého rozsahu, a s návrhem smlouvy na provedení zasklení zimní

zahrady v MŠ K Roztokům včetně zateplení a výměny plotu. Rada ukládá MgA. Navrátilové rozeslat

poptávku. Hlasování o usnesení: 4-0-0

15.13 Žádost p. Ing. Mi- Š— o ukončení nájemní smlouvy ze dne 22.1.1990 na

pronájem části pozemku parc. č. 895, zahrédka. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady:

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne 22.1.1990 s lng. M-Š_na pronájem

části pozemku parc. č. 895, k.ú. Suchdol, zahrádka, dohodou ke dni 31.3.2019. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

15.14 Smlouva o budouci smlouvě - zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemcích parc.

č. 2303, 2195/28, 2195/26, 2195/27 s oprávněným, společností T-Mobile Czech republic a.s.

Předkládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje smlouvu

o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti - věcného břemene pro umístění stavby „Rozšíření optické

sítě PRAGONET, na území Lysolaje a Suchdol pro datové napojení objektů v ulicích Sportovcú,

Štěpnice, Hluboká, Sídlištní, Kamýcká, K Horoměřicům, lnternacionální, Stehlikova, Gagarinova a

Suchdolské nám.“ na pozemcích parc. č. 2303, 2195/28, 2195/26, 2195/27, vše k.ú. Suchdol, a to na

dobu neurčitou a za úplatu dle platného ceníku MČ, ve prospěch oprávněného — společnosti T-
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Mobile Czech republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 148 00. Rada

pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

15.15 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole" — výběr zhotovitele

projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru. Předkládá: lng. Vik,

místostarosta. Usnesení Rady: Rada bere na vědomí zápisy zjednání komise pro výběr zhotovitele

kompletní projektové dokumentace včetně potřebných průzkumů stávajících staveb a území,

inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavbu "Multifunkční hala u ZŠ s venkovním

sportovištěm v Praze-Suchdole". Výběr zhotovitele projektové dokumentace byl proveden formou

jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) dle zákona č. 134/2016 Sb. s vítězem architektonické

soutěže - společností ov architekti, s.r.o. JŘBU s touto společností probíhalo na základě výsledků

architektonické soutěže o návrh a závěrečného doporučení poroty této soutěže 2 18.10.2018.

Komise projednala požadované podklady, rozsah požadovaných prací v jednotlivých fázích díla,

harmonogram a platební kalendář a projednala návrh smlouvy o dílo předložený městskou částí.

V souladu se závěrem a doporučením komise JŘBU z 5.3.2019 rada vybírá zhotovitele kompletní

projektové dokumentace včetně potřebných průzkumů stávajících staveb a území, inženýrské

činnosti a autorského dozoru na uvedenou stavbu — spol. ov architekti, s.r.o., Badeniho 29/6, Praha

6, IC 24758094 za cenu 10 250 tis. Kč bez DPH. Cena díla vyplývající z nabídky v architektonické

soutěži byla dle požadavků komise doplněna o cenu za kompletní výkon autorského dozoru po dobu

výstavby. Rada po úpravách souhlasí s návrhem smlouvy o dílo s touto společnosti za podmínky, že

před podpisem smlouvy bude upřesněna příloha 3 Realizační tým a bude doplněn výpis z evidence

rejstříku trestů společnosti. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

15.16 Vypořádání zůstatku účelového příspěvku na provoz ZŠ M. Alše za rok 2018. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že zůstatek účelového příspěvku poskytnutého

zřizovatelem na provoz Základní školy M. Alše v hlavní činnosti v roce 2018 činí 308.085 Kč. Rada

žádá vrácení nevyčerpaně části finančního příspěvku do 31. 3. 2019 zřizovateli. Rada současně

souhlasí s poskytnutím účelového příspěvku ve výši 107.000 Kč na plat vrátně včetně odvodů a

201.000 Kč na navýšení provozního příspěvku. Rada ukládá vedoucímu EO, aby v té souvislosti

připravil k projednání příslušné rozpočtové opatření a po jeho schválení radou převedl finanční

prostředky na účet ZŠ M. Alše. Hlasování o usnesení: 4-0-0

15.17 Žádost o zřízení pobočky ZUŠ Jana Hanuše na Suchdole. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

místostarostka. Usnesení rady: Rada souhlasí se záměrem požádat o vznik pobočky Základní

umělecké školy Jana Hanuše na Suchdole, aby bylo umožněno kvalitní umělecké vzdělání

suchdolských děti bez nutnosti dojíždění. V rámci činnosti budoucího kulturně-komunitního centra

má MC zájem o program akademie umění po seniory. Rada pověřuje starostu posláním oficiální

žádosti o pobočku ZUŠ na Suchdole. Hlasování o usnesení: 4-0-0

15.18 Návrh ZŠ M. Alše na úpravu smlouvy o nájmu nebytových prostor DDM. Předkládá: Mgr.

A. Kejharová, ředitelka ZŠ M. Alše. Usnesení rady: Rada schvaluje následující úpravu nájemní

smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu nové budovy školy č. 54/2008: změna výpovědní

doby ze 3 let na 3 měsíce, změna ceny nájmu ve výši 1 Kč/měsíc na 2.500 Kč za měsíc. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

15.19 Kontejnery na textil na stanovišti v Suchdolské ulici. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada ukládá lng. Novotnému, aby s ohledem na přeplňování kontejnerů neprodleně

zajistil navýšení četnosti odvozů textilu minimálně na 2x týdně; v případě nemožnosti ze strany

provozovatele splnit tento požadavek ukládá rada neprodleně ukončit smlouvu s firmou ASA a zajistit

jiného provozovatele kontejnerů na textil. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 6. 3. 2019
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