
Program 148. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol 
22. listopadu 2017

148.1 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: RNDr. L. Knappová, radní.  
148.2 Žádost  MK  Rybička  o  nájem  velké  zasedací  místnosti.  Pokračování  bodu  147.9. Předkládá:
starosta. 

148.3   Navýšení rozpočtu  roku 2017 – dotace ve výši 25 tis. Kč na výdaje SDH.  Předkládá: J. Štůla,
vedoucí EO. 

148.4 Navýšení rozpočtu  roku 2017 – financování daru JSDH. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.  

148.5  Úprava  rozpočtu  roku  2017  změna  čerpání  –  financování  odměn  JSDH.  Předkládá:  J.  Štůla,
vedoucí EO.  

148.6 Zvýšení rozpočtu roku 2017 – poskytnutí dotace OPŽP na akci EU – Splašková kanalizace Horní
Sedlec. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. 

148.7  Záměr výsadby  stromů v ulici  Za  Sokolovnou – cenové  nabídky na vypracování  projektové
dokumentace  návrhu  uličního  stromořadí:  JENA  (IČ  16471636),  Realizace  zahrad  Měřínský  (IČ
27166597). Předkládá:  Ing. M: Novotný, ref. ŽP.

148.8 Trh a tržní místo Brandejsovo náměstí – stánek občerstvení. Předkládá: Ing. M: Novotný, ref. ŽP.

148.9 Smartkomunikace - Mobilní rozhlas. Předkládá: starosta
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ZÁPIS 148. ZASEDÁNÍ
RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

  DNE 22. LISTOPADU 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty    

Jan Zoubek - radní

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Ověřovatelé: Ing. Vik, RNDr. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program jednání:

148.1 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: RNDr. L. Knappová, radní.
Usnesení rady: Rada žádá ředitele škol zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol, aby radě zaslali
seznamy pedagogických pracovníků a vychovatelů škol, kteří působí na školách v období září až
prosinec 2017. Hlasování o usnesení: 5-0-0
148.2 Žádost  MK  Rybička  o  nájem  velké  zasedací  místnosti.  Pokračování  bodu  147.9.
Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr na pronájem velké zasedací místnosti
radnice  pro  aktivity  Mateřského  klubu Rybička za  následujících  podmínek:  Nájemní  smlouva na
dobu určitou od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 a od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018, prostor bude využíván
v době od 9 do 12 hodin, prostory budou po ukončení kroužků vráceny do původního stavu, cena za
pronájem činí 4.000 Kč za měsíc včetně DPH, přednostní pronájem Sboru adventistů sedmého dne
–  pro  aktivity  Mateřského  klubu  Rybička,  pronajímatel  si  vyhrazuje  právo  na  přednostní  využití
zasedací  místnosti  v  případě  potřeby. Rada  ukládá  starostovi,  aby  zajistil  vyvěšení  záměru  na
pronájem na úřední desce po dobu 15 dní. Hlasování o usnesení: 5-0-0

148.3  Navýšení rozpočtu  roku 2017 – dotace ve výši 25 tis. Kč na výdaje JSDH. Předkládá: J.
Štůla,  vedoucí  EO. Usnesení  rady:  Rada  z  důvodu  poskytnutí  účelové  neinvestiční  dotace
z Ministerstva vnitra  na  výdaje  jednotek sborů  dobrovolných hasičů  obcí  v roce 2017 určené na
věcné vybavení  neinvestiční  povahy,  opravy,  revize,  tech.  prohlídky  požární  techniky  a  věcných
prostředků  požární  ochrany,  schvaluje  navýšení  rozpočtu  roku  2017  o  25.000  Kč  a  následující
rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 – převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a
pol. 4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi,  UZ 14004, ORJ
751, zvýšit o Kč 25.000,-; výdajová strana: 5512 – požární ochrana a pol. 5132 – ochranné pomůcky,
ÚZ 14004,  ORJ 751,  zvýšit  o  Kč  25.000,-.  Úprava  rozpočtu  bude  provedena  pod  číslem  2129,
nevyužité fin.  prostředky  podléhají  vyúčtování v rámci finančního vypořádání za rok 2017 se st.
rozpočtem prostřednictvím   rozpočtu hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ  a ORG
dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby neprodleně zajistil  provedení schváleného
rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

148.4 Navýšení rozpočtu  roku 2017 – financování daru SDH. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.
Usnesení rady: Rada v souvislosti s poskytnutím daru hasičům jako  ocenění činnosti  při likvidaci
škod způsobených vichřicí (darovací  sml.  č.  183/2017)  ve  výši  12  tis.  Kč  souhlasí  s navýšením
rozpočtu na rok 2017 ve výši 12 tis. Kč  a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření:
příjmová strana: odpa 0 a pol. 1343 – poplatek za užívání veř. prostranství,  ORJ 954 zvýšit o  Kč 12
000,-;  výdajová  strana:  odpa  5512  –  požární  ochrana-dobrovolná  a  pol.  5222  –  neinv.  transfery
spolkům,  ORJ 751 zvýšit  o Kč 12.000,-.  Příjmy i  výdaje budou označeny UZ,  ORJ  a ORG dle
metodiky  MHMP.  Rada  ukládá  vedoucímu  EO,  aby  neprodleně  zajistil  provedení  schváleného
rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

148.5 Úprava rozpočtu roku 2017 změna čerpání – financování  odměn JSDH.  Předkládá:  J.
Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada na základě rozhodnutí o poskytnutí darů členům jednotky
sboru dobrovolných hasičů za práci ve prospěch městské části  na údržbě požární techniky a za
reprezentaci MČ v roce 2017 souhlasí s následující úpravou rozpočtu na rok 2017: výdajová strana:
odpa 5512 - požární ochrana-dobrovolná část a pol. 5021 – ostatní osobní výdaje,  ORJ 751, snížit

podpis ověřovatelů: -------------------------------------------- --------------------------------------------

podpis starosty MČ: -------------------------------------------  
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o Kč  44.000,-;  odpa  5512  -  požární  ochrana-dobrovolná  část  a  pol.  5029  –  ostatní  platby  za
provedenou práci j.n.,  ORJ 751, snížit o Kč 3.000,-; odpa 5512 – požární ochrana-dobrovolná a pol.
5492  –  dary  obyvatelstvu,   ORJ  751  zvýšit  o  Kč  47.000,-.  Rada  ukládá  vedoucímu  EO,  aby
neprodleně zajistil provedení schválené úpravy rozpočtu na rok 2017. Hlasování o usnesení: 5-0-0

148.6  Zvýšení  rozpočtu  roku  2017  –  poskytnutí  dotace  OPŽP  na  akci  EU  –  Splašková
kanalizace Horní Sedlec. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu  přijetí
účelové investiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního
programu Životní prostředí na akci  č.  10749  "EU - Splašková kanalizace Horní Sedlec" ve výši
7.223.127,63 Kč schvaluje  následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 – převody vl.
fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými
obvody nebo částmi,  UZ 15974, ORJ 207, Org 10749, zvýšit o Kč 7.223.100,-; výdajová strana: odpa
2321 – odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a pol. 6121 – budovy, haly a stavby, UZ
106515974, ORJ 207, ORG 10749, zvýšit o Kč 7.223.100,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ
a ORG dle metodiky a zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Úprava
rozpočtu bude provedena pod číslem 2128.  Rada ukládá vedoucímu EO, aby neprodleně zajistil
provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

148.7  Záměr  výsadby  stromů  v  ulici  Za  Sokolovnou  –  cenové  nabídky  na  vypracování
projektové dokumentace návrhu uličního stromořadí: JENA (IČ 16471636), Realizace zahrad
Měřínský (IČ 27166597). Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada bere na vědomí,
že na přípravu a zpracování projektové dokumentace akce "Příprava a zajištění výsadby stromů
v ulici  Za  Sokolovnou"  byly  podány  2  cenové  nabídky.  Rada  na  základě  předložených  nabídek
souhlasí  s objednáním prací  u  dodavatele Realizace zahrad Měřínský,  IČ 27166597,  nabídková
cena  do  20.000,-  Kč  bez  DPH.  Rada  ukládá  Ing.  Novotnému,  aby  projektovou  dokumentaci
objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

148.8 Trh a tržní místo Brandejsovo náměstí – stánek občerstvení. Předkládá: Ing. M. Novotný,
ref. ŽP. Rada odkládá na příště.

148.9 Mobilní rozhlas. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

 

Jednání bylo ukončeno v 16.55 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 22. 11. 2017.

podpis ověřovatelů: -------------------------------------------- --------------------------------------------

podpis starosty MČ: -------------------------------------------  


