
ZÁPIsz 118. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 29. BŘEZNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl — starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

ing. Václav Vik — zástupce starosty

Jan Zoubek — radni

Omluvena: RNDr. Ludmila Knappová — radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Jana Kruliková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.05 hod.

Program jednání:

118.1 Účetní závěrka ZŠ M. Alše za r. 2016. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

roku 2016 do fondů. Předkládá: J. Štůla, vedouci EO. Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol

nezjistila, že by účetní závěrka ZŠ M. Alše za rok 2016 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 Základní škola M. Alše za rok 2016

schvaluje. Rada ukládá starostovi, aby zajistil předáni protokolu o schválení účetní závěrky ředitelce

ZŠ M. Alše. Rada bere na vědomí, že ZŠ M. Alše nevyčerpala zúčtovatelný přispěvek zřizovatele na

rok 2016, přičemž zůstatek činí 130.473 Kč (nižší platby za plyn), aže příspěvková organizace

příspěvek do 15. 4. 2017 vrátí zřizovateli.

Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Mikoláše Alše za rok

2016 ve výši 297.321 Kč. Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ M. Alše do fondů

následovně: do fondu odměn 96.701 Kč a do rezervního fondu 200.620 Kč. Rada ukládá starostovi,

aby zajistil zaslání informace o schválení rozdělení hospodářského výsledku ředitelce ZŠ M. Alše.

Hlasování o usnesení: 4-0—0

118.2 účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za r. 2016. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usneseni

rady: Rada bere na vědomí účetní závěrku MČ Praha-Suchdol za rok 2016 a žádá finanční výbor

ojejí projednání. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat účetní závěrku na 14. zasedání.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

118.3 Rozpočtové opatření r. 2017- poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 28.000 Kč

z Úřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada vsouvislosti

s poskytnutím neinvestičních účelových prostředků z Uřadu práce hl. m. Prahy na aktivni politiku

zaměstnanosti souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2017 o účelovou neinvestiční dotaci v celkové

výši 28 tis. Kč a 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 13101, zvýšit 0 Kč 28.000,-; výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní

správy a pol. 5011 — platy zam. v pracovním poměru, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 22.000,—; odpa 6171 —

činnost místní správy a pol. 5031 — povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku

zaměstnanosti, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 5.000,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5032 —

povinné pojistné na veřejně zdravotnictví, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 1.000,—. Úprava rozpočtu bude

provedena pod číslem 2016. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ & ORG dle metodiky MHMP.

Rada ukládá vedoucímu EO zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

118.4 Zaslání neinv. příspěvku na provoz hřbitova v Úněticích. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

Rada souhlasí se zasláním neinvestičniho transferu ve výši 56.500 Kč obci Únětice dle dohody

o spolupráci při provozování veřejného pohřebiště č. 45/2003 a dodatku č. 1 zr. 2012 a dle

schváleného rozpočtu na rok 2017. Rada ukládá vedoucímu OE přispěvek neprodleně zaslat.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

118.5 Výpověď Nordic telecom s. r. o. (nástupce Air Telecom a. s.) nájemní smlouvy č. 9/2014

na pronájem prostor na střeše č. p. 929 pro umístění antén a technologie. Pokračování bodu
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117.3. Předkládá: tajemnice. Rada bere na vědomí, že dle stanoviska Odboru legislativního

a právního MHMP je podaná výpověď platná, pronájem končí 31. 8. 2017.

118.6 Žádost paní__oukončení nájemní smlouvy č. 23/2007 na pronájem části

pozemku parc. č. 895 v k. ú. Suchdol, dohodou. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady:

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 23/2007 s paní_B_na pronájem

části pozemku parc. č. 895 v k. ú. Suchdol dohodou ke dni 30. 4. 2017. Hlasování o usnesení: 4-0—0

118.7 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 895 o výměře 308 m2 vk. ú.

Suchdol, zahrádka. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr na

pronájem části pozemku parc. č. 895 s výměrou 308 m2 vk. ú. Suchdol, zahrádka 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 azařízení auvede jej do řádného stavu, pokud se spronajímatelem nedohodne jinak,

přednostní pronájem pan V-F- Rada ukládá starostovi, aby zajistil vyvěšení záměru na

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

118.8 Koupě zásahové lodě typ WHALY 435 R Profesional včetně doplňků pro JSDH Praha-

Suchdol. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí s koupí

zásahové lodi WHALY 435 R Profesional ajako dodavatele vybírá společnost f.a.s yachting s. r. o.,

Wolkerova 35/1 160 00 Praha 6, IČ: 62578928, která podala nevýhodnější nabídku. Cena ve výši

98.743 Kč včetně DPH bude uhrazena zrozpočtové kapitoly požární ochrana. Rada pověřuje

vedoucího OHSOM realizací koupě. Hlasování o usnesení: 4-0—0

118.9 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě firmy

PREdístribuce a. s. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách

schvaluje Smlouvu 31/2017 o uzavření budoucí smlouvy o připojení zařízení (čerpací stanice v ul.

Na Vrchmezí) k distribuční soustavě společnosti PREdístribuce a. s., IČ: 27376516, se sídlem Praha

5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, a pověřuje starostu jejím podpisem, Hlasování o usnesení:

4-0-0

118.10 Dar Domovu sv. Karla Boromejského na zajištění možnosti využití služeb pro občany

MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng. V. Štěpánková, zástupkyně starosty. Usnesení rady: Rada

souhlasí s poskytnutím daru Domovu sv. Karla Boromejského ve výši 100.000 Kč za účelem

zajištění možnosti využití lůžek LDN, zdravotně-sociálních a odlehčovacích občany MČ. Rada žádá

finanční výbor 0 projednání. Rada doporučuje zastupitelstvu poskytnutí daru projednat na

14. zasedání. Hlasování o usnesení: 4—0—0

118.11 Program 14. zasedání ZMČ Praha—Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje předložený program 14. zasedání ZMČ Praha-Suchdol a doporučuje zastupitelstvu jej

projednat. Hlasování o usnesení: 4-0-0

118.12 Zápis zjednání Komise pro územní rozvoj a infrastrukturu dne 28. 3. 2017. Předkládá:

starosta.

1) Žádost o stanovisko - pro „změnu dokončené stavby“ — výměna a zvětšení oken — Stehlikova

1166/11. Stavebnici:__a__ Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KÚRI souhlasí se stavebními úpravami domu č. p. 1116, ul. Stehlíkova. Rada ukládá lng.

Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

3) Žádost o stanovisko ke stavbě "Oprava kaple sv. Václava", parc. č. 2223 v k. ú. Suchdol.

Stavebník: Hlavní město Praha. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s opravou

kaple sv. Václava za podmínky, že bude zároveň instalováno vnější osvětlení kaple z pěti různých

stanovišť a vedení dešťových vod podpovrchovou kanalizací i pod zdí kolem kostela. Rada ukládá Ing.

Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

5) Žádost ostanovisko pro územní astavební řízení - dostavba RD K Roztokům č. p. 189.

Stavebník: M- R_ Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí

sdostavbou RD K Roztokům č. p. 189. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady

žadatelce. Hlasování o usnesení: 4-0-0

7) Studie k TT Podbaba-Suchdol

Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí s návrhem uspořádání terminálu a P&R na Výhledech

a požaduje zpracování urbanistické studie včetně začlenění prodejny s plochou do 1500 m2. Rada

požaduje vedení tramvajové trasy ve stopě navržené ve studii EPTA. V lokalitě Nový Sedlec rada

preferuje zástavbu dle studie zpracovanou Ak. Arch. Turkem atrvá na zástavbě jednotlivými domy

nebo otevřenými domovními bloky, které respektují konfiguraci terénu, a požaduje z důvodu hlukové

zátěže přemístit nebo zastřešit střelnici. Hlasování o usnesení: 4—0-0
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9) Žádost o stanovisko k umisténi vodovodni přípojky k č. p. 995, ul. V Údolí. Stavebník: lng.

V- Usnesení rady: Rada souhlasí s umístěním vodovodní přípojky k domu č. p. 995, ul.

V Úd0|l. a a ukládá lng. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadatelce. Hlasování o usnesení:

4-0-0

10) Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 410, k. ú. Suchdol, 290 m2. Žadatel R-A-,

majitel sousedních pozemků 409,429/3, 429/19, k. u. Sedlec. Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KÚRl nezamýšlí prodej pozemku parc. č. 410 v k. ú. Suchdol. Hlasování o usnesení: 4-0-0

118.13 Otevřená archítektonicko-krajinářská projektová soutěž onávrh "Zahrada ahřbítov

u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole“- pokračování bodu 116.10. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada po úpravách schvaluje zadání otevřené archítektonícko-krajinářské projektové soutěže

o návrh "Zahrada a hřbitov u kaple sv. Václava v Praze—Suchdole“. Rada požaduje prověřit možnost

pouze výkonu autorskeho dozoru při přípravě následné dokumentace a požaduje doplnit souhlas

autorů s realizaci projektu po částech (např. výsadba zeleně). Hlasování o usnesení: 4-0-0

118.14 Návrh smlouvy o činnosti redaktora - příprava a redakce vydání Suchdolských listů.

Předkládá: Ing. V. Štěpánková, zástupkyně starosty. Usnesení rady: Rada souhlasí se smlouvou

o činnosti redaktora, jejímž předmětem je příprava a redakce vydání Suchdolských listů, s Pavlem

Hlavatým. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2017. Rada pověřuje starostu jejim

podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

118.15 Výpověď nájemní smlouvy č. 035/2016 na pronájem části pozemku parc. č. 1627/6

v k. ú. Suchdol pro umístění a provozování prodejního stánku. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce

starosty. Usnesení rad : Rada vsouladu sčl. ll, odst. 2, smlouvy č. 035/2016 snájemcem

lng. O-Pina pronájem části pozemku parc. č. 1627/6 v k. ú. Suchdol, Brandejsovo

náměstí, pro umístění a provozování prodejního stánku, vypovídá smlouvu č. 035/2016 z důvodu

neprovozováni stánku minimálně po dobu 6 týdnů. Rada ukládá paní Felgrové, aby zajistila

neprodlené zaslání výpovědi nájemci. Hlasování o usnesení: 4-0-0

118.16 Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na

realizaci projektů v sociálních oblastech. Předkládá: lng. V. Štěpánková, zástupkyně starosty.

Usnesení rady: Rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

hlavního města Prahy na realizaci projektů v následujících sociálních oblastech: Podpora projektů

v procesu plánování sociálních služeb v městské části: Projekt: Získáváme informace

a informujeme (dotace 50.000 Kč, celkové náklady 57.500 Kč); Podpora projektů v oblasti řešení

problematiky bezdomovectví v městské části: Projekt: Zpátky do aktivního života (dotace 100.000

Kč, celkové náklady 115.000 Kč); Podpora projektů směřujících kvytvoření mapy přístupnosti

a bezbariérovosti objektů na území městské části: Projekt: Mapování přístupnosti a bezbariérovosti

MČ Praha-Suchdol (dotace 50.000 Kč, celkově náklady 57.500 Kč). Rada ukládá starostovi, aby

zajistil zaslání žádosti na MHMP. Hlasování o usnesení: 4—0—0

118.17 Termín příštího jednání RMČ. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada stanoví termin

příštího jednání rady městské části- úterý 4. dubna od 16.30 hodin.

Jednání bylo ukončeno v 17.50 hod

Zápis byl vyhotoven dne 29. 3. 2017.
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