
10.1- ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 30. LISTOPADU 2016

Přítomní: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

lng. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová — radni

Omluven: Jan Zoubek — radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: RNDr. Ludmila Knappová

Jednání bylo zahájeno v 16.15 hod.

101.1 RO — navýšení pol. rozpočtu r. 2016 v odpa — 6171 činnost místní správy ve výši 100 tis.

Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Rada zdůvodů zvýšeného čerpání vodpa 5139 — nákup

materiálu j.n. (náhradní díly, kancelářské potřeby, materiál k opravám apod.) schvaluje následující

změnu čerpání položek rozpočtu na rok 2016: výdajové strana - odpa 6171 — činnost místní správy a

pol. 5171 — opravy a udržování, ORJ 901, snížit o 100.000,-; odpa 6171 — činnost místní správy a

pol. 5139 — nákup materiálu j.n., ORJ 901, zvýšit 0 100000,- Kč. Přijmy ivýdaje budou označeny

UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedeni schválené

rozpočtové změny. Hlasování o usnesení: 4-0-0

101.2 Návrh rozpočtu městské části Praha—Suchdol na r. 2017. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

Projednání tohoto bodu proběhlo za přítomnosti lng. Ondřeje lmlaufa, předsedy Finančního výboru

ZMČ. Rada bere na vědomí a žádá Finanční výbor 0 projednání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

101.3 Revokace usneseni RMČ 100.3 ze dne 23. 11. 2016. Změna čerpání rozpočtu roku 2016 z

důvodu financování odměny členům JSDH. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Rada souhlasí se

změnou čerpání rozpočtu roku 2016 z důvodu financování odměny členům JSDH mezi položkami v

odpa 5512 — požární ochrana ve výši 46,1 tis. Kč takto: výdajová strana — odpa 5512 — požární

ochrana-dobrovolná část a pol. 5021 — ostatni osobní výdaje, ORJ 751 snížit 0 43.100,—; odpa 5512

— požární ochrana-dobrovolná část a pol. 5038 — povinné pojistné na úrazové pojištění., ORJ 751,

snížit o 3000,- Kč; odpa 5512 - požární ochrana-dobrovolná část a pol. 5492 — dary obyvatelstvu,

ORJ 751 zvýšit o 46.100,— Kč, Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky

MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schválené rozpočtové změny. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

101.4 Vyhodnocení záměru č. 35.2016 pronájem části pozemku parc. č. 895 k. ú. Suchdol o

výměře 300 m2, zahrádka. Návrh nájemní smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada

schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 895 k. ú. Suchdol o výměře 300 m2, zahrádka p.

za následujících podmínek: nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní

lhůtou 3 měsíce, cena za pronájem činí 11,— Kč za m2 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 pronajímatelem nedohodne jinak. Rada schvaluje po úpravách náj. sml. č. 189/2016 a pověřuje

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

101.5 Vyhodnocení záměru č. 36.2016 pronájem částí pozemků parc. č. 2269/1 o výměře 145

m2 a parc. č. 2269/16 0 výměře 66 m2 v k. ú. Suchdol, zahrádka. Návrh nájemní smlouvy.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada schvaluje pronájem části pozemků parc. č. 2269/1 o v'měře

145 m2 a parc. č. 2269/16 o výměře 66 m2 v k. ú. Suchdol, zahrádka p. Bc.—za

následujících podmínek: nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, cena za

pronájem činí 11,- Kč za rn2 a rok; při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidi, tzn.

odstraní všechny stavby a zařízení a uvede jej do řádného stavu, pokud se s pronajímatelem

nedohodne jinak, Rada schvaluje naj. sml. č. 190/2016 a pověřuje starostu podpisem. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

101.6 Posouzení technického stavu a provozu vzduchotechniky v ZŠ M. Alše — pokračování

bodu 92.20. Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty Rada
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bere na vědomí studii posouzení celkového technického stavu a způsobu provozu vzduchotechniky

v ZŠ M. Alše. Zpráva konstatovala značné opotřebení současného vzduchotechnického zařízení,

jeho omezený výkon a doporučuje výměnu zařízení strojoven a části rozvodů v kuchyni. Rada před

zadáním a zpracováním projektové dokumentace obnovy VZT žádá ředitelku ZŠ M. Alše o zprávu o

současném stavu školní kuchyně zahrnující popis stavu současného technologického zařízení a

případný návrh nezbytné rekonstrukce školní kuchyně s ohledem na předpokládaný nárůst počtu

strávníků, včetně propočtu celkových nákladů. Hlasování o usnesení: 4-0-0

101.7 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s PRE Distribuce a.s.-

par. č. 35/2. Předkládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM. Rada odkládá na příště.

101.8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s PRE Distribuce a.s.

- par. č. 35/1. Předkládá: lng M. Kosař, ved. OHSOM. Rada odkládá na příště.

101.9 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s PRE Distribuce a.s.,

par. č. 34/2. Předkládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM. Rada odkládá na příště.

101.10 Žádost—o zapůjčení prostor velké zasedací místnosti ÚMČ za účelem

vánočního koncertu hudební akademie. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Rada souhlasí

s bezplatným zapůjčením velké zasedací místnosti úřadu MČ Praha—Suchdol panu_

(Michalova hudební akademie v Suchdole) za účelem konání vánočního koncertu dne 21.

12. 2016 od 17:30 do 19:30 hodin pro rodiče a děti navštěvující hudební akademii. Hlasování o

usnesení: 4—0-0

101.11 Publicita dotačního programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí žádost hl. m. Prahy o publicitu dotačního programu Zlepšování

kvality ovzduší a pověřuje starostu zveřejněním programu na webových stránkách MC a v

periodickém tisku. Rada žádá Ing. Novotného, aby od HMP zajistil nabízené plakáty a letáčky

s informacemi. Hlasování o usnesení: 4-0-0

101.12Informace primátorky hl. m. Prahy k přípravě a realizaci projektů Smart Cities.

Předkládá: starosta. Rada bere informaci na vědomí.

101.13 Návrh vyhlášky - změna Statutu HLMP v souvislosti s účinnosti zákona č. 187/2016

Sb., o dani z hazardních her. Předkládá: starosta Rada nemá připomínky k uvedenému návrhu

obecně závazné vyhlášky. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 19.20 hod
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