
Program 18. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

27. března 2019

18.1 RO - navýšení rozpočtu r. 2019 v odpa 3113 - základní školy - navýšení příspěvku ve výši 308

tis. Kč. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

18.2 Přijetí dotace vaŠMT z programu "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -

šablony pro MS a ZS II" pro ZS M. Alše. Předkládá: starosta.

18.3 gtanoviště kontejnerů Suchdolská — změna provozního řádu. Předkládá:, Ing. M. Novotný, ref. ŽP.

18.4 Zádost Ceské pošty a.s. o povoleni umisténi odkládací schrány v ul. V Udoli. Předkládá: starosta.

18.5 )Iýběr dodavatele zhotovení pojezdových pásů ze zatravňovacích tvárnic v ul. V Udolí. Předkládá:

Ing. C. Mudruňka, ref. realizace staveb.

18.6 Vyhodnocení záměru č. 5.2019 na pronájem části pozemku parc. č. 393/3 o výměře 300 m2, díl E,

k.ú. Sedlec, zahrádka; návrh nájemní smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

18.7 Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce č. 156/2011 mezi MČ Praha-Suchdol a ZŠ M. Alše. Předkládá:

Ing. V. Vik, místostarosta.

18.8 Bytové domy - příprava zadávací dokumentace rekonstrukce kotelny Stehlíkova 928 — 930 a

obnovy elektroinstalace v bytových domech Kamýcká 940 — 943. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

18.9 Bytový dům Kamýcká 684 — uvolnění bytových a nebytových prostor, přidělení náhradního bytu -

pokračování bodu 16.6. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

18.10 Provoz trhu Brandejsovo náměstí . Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

18.11 Projekt Letiště Praha a.s. „Žijeme zde společně 2019“. Předkládá: starosta.

18.12 Program 3. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.



ZÁPISV z 18. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 27. BŘEZNA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková — radní

Omluvená: Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ověřovatelé: lng. Hrobská Mináriková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.00 hod

Program zasedání:

18.1 RO - navýšení rozpočtu r. 2019 v odpa 3113 - základní školy - navýšení příspěvku ve výši

308 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu

na rok 2019 o odvod nevyčerpaného příspěvku Základní škole M. Alše ve výši 308 tis. Kč a

v souvislosti s tím s úhradou zvýšeného neinv. příspěvku pro ZŠ v téže výši, který byl schválen

usnesením RMČ č. 15.16. Z příspěvku bude hrazena mzda vrátné ( 107 tis. Kč) a provoz (201 tis.

Kč). Rada schvaluje následující rozpočtové opatření: Příjmová strana: odpa 3113 — základní školy a

pol. 2229 - ostatní přijaté vratky transferů, ORJ 412 zvýšit 0 Kč 308.000,-; výdajová strana: odpa 3113

— základní školy a pol. 5331 — neinv. příspěvek, ORJ 412 zvýšit 0 Kč 308.000,-. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ á ORG dle metodiky MHMP. Ráda ukládá vedoucímu EO provést schválené

rozpočtové opatření a schválený příspěvek zaslat na účet ZŠ M. Alše. Hlasování o usnesení: 3-0-0

18.2 Přijetí dotace z MŠMT z programu "vPodpora škol formou projektů zjednodušeného

vykazování - šablony pro MŠ a zš ||" pro zs M. Alše. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda

souhlasí s přijetím dotace z MŠMT z programu "Podpora škol formou projektů zjednodušeného

vykazování - šablony pro MŠ a zš ||" ve výši 2.247.621,00 Kč pro zš M. Alše a doporučuje

zastupitelstvu projednat jej na 3. zasedání ZMČ. Hlasování o usnesení: 3-0-0

Po projednání bodu 18.2 se na jednání dostavila Ing. Lněničková.

18.3 Stanoviště kontejnerů Suchdolská - změna provozního řádu. Předkládá: lng. M. Novotný,

ref. ŽP. Usnesení rady: Radá schvaluje aktualizaci Provozního řádu stanoviště kontejnerů

Suchdolská — prodloužení otevírací doby. Hlasování o usnesení: 4-0-0 .

18.4 Žádost České pošty a.s. o povolení umístění odkládací schrány v ul. V Udolí. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Ráda souhlasí s umístěním odkládací schrány Ceské pošty na pozemku

parc.č. 2318/1, k.ú. Suchdol, pod opěrnou zdi v ul. Pod Rybníčkem poblíž kontejnerů na tříděný

odpad. Ráda ukládá lng. Mudruňkovi, aby neprodleně seznámil žadatele se stanoviskem rády.

Hlasování o usnesení: 4-0-0 ,

18.5 Výběr dodavatele zhotovení pojezdových pásů ze zatravňovacích tvárnic v ul. V Udolí.

Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace staveb. Usnesení rady: Rada souhlasí s objednáním

provedení „kolejí“ ze zatravňovací dlažby v propojení spodní ul. V Údolí a hlavní komunikace u pana

Petra Kukly, V Údolí 40/11, Praha-Suchdol, IČO: 13820729, za cenu 64.533 Kč bez DPH. Rada

pověřuje starostu podpisem objednávky a ukládá Ing. Mudruňkovi, aby práce objednal. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

18.6 Vyhodnoceni záměru č. 5.2019 na pronájem části pozemku parc. č. 393/3 o výměře 300

m2, díl E, k.ú. Sedlec, zahrádka; návrh nájemní smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

Usnesení rady: Ráda schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 393/3, díl E o výměře 300 m2, k .ú.

Sedlec, sloužící jako zahrádka, panu_zanásledujících podmínek: Nájemní smlouva

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, cena za pronájem činí 11 Kč za m2a 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 pronajímatelem nedohodne jinak. Pokud tak neučiní, bude vyklizení

provedeno na náklady nájemce, zahrádka není určena k bydlení, je zde pouze možnost umístění

zahradního domku pro potřeby zahrádkářské činnosti o rozloze max. 3 x 3 m. Rada schvaluje nájemní

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



smlouvu č. 031/2019 na uvedený pronájem a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

18.7 Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce č. 156/2011 mezi MČ Praha-Suchdol a zš M. Alše.

Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1

smlouvy o výpůjčce, kterým se základní škole upřesňují povinnosti ve vztahu k technologické části

stavby a to zejména povinnost inventarizace a údržby DHM a DDHM. Rada současně s ohledem na

dokončení stavby a jednotnou evidenci celé technologie kuchyně v majetku MC a zajištění

inventarizace a údržby technologie stanovenými v dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce revokuje

usnesení 150.10 a ukládá základní škole vyřadit z evidence majetku školy část technologie,

předanou na základě dohody z 12. 12. 2017. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

18.8 Bytové domy — příprava zadávací dokumentace rekonstrukce kotelny Stehlíkova č.p. 928

— 930 a obnovy elektroinstalace v bytových domech Kamýcká č.p. 940 — 943. Předkládá: lng. V.

Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s přípravou dokumentace pro rekonstrukci

hlavních elektroinstalačních rozvodů v bytových domech Kamýcká č.p. 940 - 943 a s přípravou

dokumentace rekonstrukce kotelny pro dům Stehlíkova č.p. 928 — 930. Rada ukládá vedoucímu

OHSOM vybrat projektanta a zajistit zpracování příslušné dokumentace pro výběr zhotovitele v

termínu do 30.11.2019. Hlasování o usnesení: 4-0-0

18.9 Bytový dům Kamýcká č.p. 684 - uvolnění bytových a nebytových prostor, přidělení

náhradního bytu - pokračování bodu 16.6. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady:

Rada v souvislosti s přípravou výstavby nového bytového domu se startovacími byty v místě

stávajícího domu Kamýcká č.p. 684 bere na vědomí, že nájemce bytu č. 2 paní_se

smlouvou na dobu neurčitou akceptovala nabídku městské části na poskytnutí náhradního bytu č. 6,

2 +1, 54 m2, v domě Kamýcká č.p. 941 s tím, že současný byt vyklidí do 1. 10. 2019 a celý dům tak

bude uvolněn pro výstavbu. Rada za stejných podmínek nájmu (smlouva na dobu neurčitou,

nájemné 117,40 Kč/m2) přiděluje paní _náhradní byt č. 6 , Kamýcká č.p. 941. Rada

ukládá vedoucímu OHSOM zajistit rekonstrukci bytu (zejména rekonstrukci elektroinstalací, výmalbu,

podlahové krytiny, opravu nebo výměnu dveří) s tím, že budou respektovány připomínky nájemce dle

zápisu z 26. 3. 2019 — zejména požadavek na instalaci sprchového koutu, elektrického sporáku,

přestěhování kuchyňské linky z Kamýcké č.p. 684 apod. Rada ukládá referentce bytového

hospodářství a) informovat nájemce o přidělení bytu, b) připravit nájemní smlouvu na náhradní byt s

účinností od 1. 9. 2019 s tím, že současně bude ve smlouvě k tomuto datu sjednáno ukončení nájmu

bytu v Kamýcké č.p. 684, c) zajistit přiměřenou součinnost při přestěhování nájemce. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

18.10 Provoz trhu Brandejsovo némésti. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí stížnost na nedodržování provozního řádu a ukládá lng. Novotnému znovu

informovat všechny prodejce o omezení doby příjezdu na trh v ranních hodinách a zajistit dodržování

klidu v souladu s provozním řádem. V případě opakovaného hrubého porušení provozního řádu

předčasným příjezdem a hlukem na trhu rada požaduje odmítnout prodejci přístup na trh. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

18.11 Projekt Letiště Praha a.s. „Žijeme zde společně 2019“. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí, že Letiště Praha a.s. vyhlásila program „Žijeme zde společně 2019“ s termínem pro příjem

žádostí do 15. dubna 2019. Usnesení rady: Rada ukládá starostovi, aby připravil žádosti do

programu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

18.12 Program 3. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s doplněním programu 3. zasedání ZMČ o bod Přijetí dotace z MSMT z programu "Podpora

škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ II" pro ZS M. Alše a o bod

Transparentní a otevřená radnice. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 26. 3. 2019

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


