
Program 128. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

21. června 2017

128.1 Rozpočtové opatření r. 2017- poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 28.000 Kč z Úřadu

práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

128.2 Navýšení rozpočtu roku 2017 — o dotaci ve výši 330 tis. Kč na na provoz JSDH. Předkládá: J.

Stůla, vedoucí EO.

128.3 Navýšení rozpočtu roku 2017 - o vrácení 100% podílu na DPPO ve výši 1791,5 tis. Kč.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

128.4 Návrh rozpočtového opatření - navýšení pol. rozpočtu r. 2017 o účelovou neinvestiční dotaci ve

výši 492 tis. Kč z obdrženého odvodu VHP. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

128.5 Vyhodnocení záměru c. 51.2017 - venkovní posezení Občanské sdružení Kravál. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH.

128.6 Výběr dodavatele PD - oprava dešťové kanalizace Starý Suchdol. Předkládá: starosta.

128.7 Doplnění provozního řádu pro selský trh a tržní místo na Brandejsově náměstí. Předkládá: Ing. V.

Vik, zástupce starosty.

128.8 Připomínky k návrhu vyhlášky hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb - novela zákona o hmotné nouzi“.

Předkládá: starosta.

128.9 Žádost o povolení přístupové cesty přes pozemek 2272/3 ve správě MČ. Předkládá: starosta.

Usnesení rady:

128.10 Žádost o zajištění bydlení v MČ. Předkládá: starosta.

128.11 Informace o prázdninovém provozu MŠ Gagarinova. Předkládá: starosta.

128.12 Lávka přes Únětický potok u Trojanova mlýna. Předkládá: starosta

128.13 Přijetí daru od společnosti Letiště Praha a.s. z programu Žijeme zde společně. Předkládá:

starosta

128.14 Nákup pozemku s hřištěm. Předkládá: starosta

128.15 Program 15. zasedání ZMČ Praha-Suchdol - doplnění. Předkládá: starosta.

128.16 Zápis zjednání komise územního rozvoje a infrastruktury. Předkládá: starosta.

128.17 Výběrové řízení na nákup PC do knihovny. Předkládá: Bc. K. Vostrovská, vedoucí knihovny.

128.18 Studie rozšíření kapacity ČOV Roztoky. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty.

128.19 Odměny ředitelům škol zřizovaných MČ za 2. pololetí šk.r.2016/ 2017. Předkládá: RNDr. L.

Knappová, radní.

128.20 Znalecký posudek ceny kanalizačních stok. Předkládá: Ing. Milan Kosař, vedoucí OHSOM.

128.21 Žádost o podporu z fondu Rozvoje dostupného bydleni na území HLMP. Předkládá: starosta.



1233. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 21. ČERVNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

RNDr. Ludmila Knappová — radní

Ján Zoubek - radní

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 14.40 hod.

Program jednání:

12,8.1 Rozpočtové opatření r. 2017- poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 28.000 Kč

z Uřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje

navýšení rozpočtu na rok 2017 o účelovou neinvestiční dotaci z Uřadu práce na financování veřejně

prospěšných prací v celkové výši 28 tis. Kč a s tím související rozpočtové opatření: příjmová strana:

odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními

městy ajejich městskými obvody nebo částmi, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 28.000,-, výdajová strana:

odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5011 — pláty zam. v pracovním poměru, UZ 13101, zvýšit

0 Kč 21.000,-; 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

2.000,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2055. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného

rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

128.2 Navýšení rozpočtu roku 2017 o dotaci ve výši 330 tis. Kč na provoz JSDH. Předkládá: J.

Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje navýšení rozpočtu MC Praha-Suchdol na rok

2017 o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy určenou na provoz jednotek Sboru

dobrovolných hasičů (JSDH Suchdol, JPO III) v celkové výši 330 tis. Kč a schvaluje s tím související

rozpočtové opatření: příjmová strana odpá 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně

a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 81, ORJ

751, zvýšit 0 Kč 330.000,-; výdajová strana: 5512 — požární ochrana a pol. 5171 — opravy a udržování,

UZ 81, ORJ 751, zvýšit 0 Kč 230.000,-; odpá 5512 - požární ochrana apol. 5132 — Ochranné

pomůcky, UZ 61 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 50.000,-; odpá 5512 - požární ochrana a pol. 5139 — nákup

materiálu j.n., UZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 32.000,-; odpa 5512 - požární ochrana a pol. 5163 — služby

peněžních ústavů (pojištění), UZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 18.000,-. Uprava rozpočtu bude provedena

pod číslem 3039, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v ramci finančního vypořádání za

rok 2017 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ á ORG dle metodiky

MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

128.3 Navýšení rozpočtu roku 2017 o vrácení 100 % podílu na DPPO ve výši 1 791,5 tis. Kč.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že v souladu s § 11 odst. 5

obecné závazné vyhlášky hl. m Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.

Prahy, ve znění pozd. předpisů, byl schválen převod 100 % podílu náší městské části na celkové

daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů práv. osob za zdaňovací období roku 2016 ve výši

1.791.452,52 Kč do rozpočtu MC Praha-Suchdol. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat

poskytnutí dotace na 15. zasedání. Rada ukládá vedoucímu OE zaúčtovat prostředky ve výši

1.791,5 tis. Kč v souladu s metodikou zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m.

Prahy pod číslem dokladu 3040. Hlasování o usnesení: 5-0-0

128.4 Návrh rozpočtového opatření - navýšení pol. rozpočtu r. 2017 o účelovou neinvestiční

dotaci ve výši 492 tis. Kč z obdrženého odvodu VHP. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení

rady: Ráda bere na vědomí navýšení rozpočtu MC Praha-Suchdol na rok 2017 o účelovou

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



neinvestiční dotaci z obdrženého odvodu zVHP ajiných technických herních zařízení za období

1. 1. 2017 — 30. 4. 2017 v celkové výši 492 tis a doporučuje zastupitelstvu přijetí dotace projednat na

15. zasedání zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 5-0-0

128.5 Vyhodnoceni záměru č. 51.2017 - venkovní posezení Občanské sdružení Kravál.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č.

2375 v k. ú. Suchdol, část chodníku před budovou radnice, o výměře 3 m2 Občanskému sdružení

Kravál, IČ 01745417, za účelem rozšíření služeb kavárny Kravál na větvi o venkovní posezení za

následujících podmínek: Nájemní smlouva na dobu určitou od 23.6.2017 do 31. 8. 2017, cena za

pronájem činí 350 Kč za m2 a měsíc. Rada po úpravách schvaluje nájemní smlouvu c. 137/2017

a pověřuje starostu podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

128.6 Výběr dodavatele PD - oprava dešťové kanalizace Starý Suchdol. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada na základě nabídek vybrala dodavatele zpracování dokumentace pro výběr

zhotovitele (provedení stavby) včetně výkazu výměr na opravu dešťové kanalizace na Starém

Suchdole (oprava zatrubněné části Suchdolského potoka resp. dešťové kanalizace vulici Pod

Rybníčkem aV Údolí v délce cca 750 m): projekční kancelář Ing. Josef Chmelka - SUPR, IC: 101

57 000, za nabídkovou cenu 108.900 Kč včetně DPH. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi zpracování

projektové dokumentace objednat. Hlasování o usnesení: 5-0-0

128.7 Doplnění provozního řádu pro Selský trh a tržní místo na Brandejsově náměstí.

Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada schvaluje následující změny

v provozním řádu pro Selský trh a tržní místo na Brandejsově náměstí: 1. Prodejce je povinen před

zahájením provozu odsouhlasit se zástupcem provozovatele maximální možný instalovaný příkon

elektřiny, který je ikrátkodobě nepřekročitelný. Prodejce je povinen na požádání předložit revizní

zprávu. Nedodržení těchto povinností je důvodem pro vykázání z trhu i důvodem výpovědi z tržního

místa.; 2. Příjezd prodejců na Selský trh a instalace stánků jsou bez předchozího souhlasu zástupce

provozovatele přípustné nejdříve po 6:30 a prostor trhu jsou prodejci povinni po provedení úklidu

opustit nejpozději do 21:00 hodin. Rada ukládá Ing. Novotnému neprodleně a průběžné informovat

prodejce o doplněných podmínkách prodeje a neprodleně nechat prověřit maximální možný příkon

elektřiny na jednotlivých připojovacích místech. Hlasování o usnesení: 5-0-0

128.8 Připomínky knávrhu vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. - novela zákona o hmotné

nouzi. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nemá připomínky k navrhované vyhlášce.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

128.9 Žádost opovolení přístupové cesty přes pozemek 2272/3 ve správě MČ. Předkládá:

starosta. Rada odkládá na příště.

128.10 Žádost o zajištění b dlení v MČ. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada ukládá

starostovi projednat s paní _)odmínky pronájmu bytu č. 5 v domě č. p. 941. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

128.11 lnformace o prázdninovém provozu MŠ Gagarinova. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí, že MS Gagarinova bude o prázdninách v provozu od 3. 7. do 14. 7. 2017, MS K Roztokům

bude o prázdninách uzavřena.

128.12 Lávka přes Únětický potok u Trojanova mlýna. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí se záměrem vybudovat novou lávku přes Unětický potok a mlatovou cestu pro pěší a cyklisty

na pozemku parc. č. 2312, k. ú. Suchdol, u Trojanova mlýna. Rada bere na vědomí schválení změny

účelu části investiční dotace na „Revitalizaci vodoteče Keltů“, jež byla městské části Praha-Suchdol

v roce 2016 poskytnuta z rozpočtu hl. m. Prahy a ponechána k využití k původnímu účelu v roce 2017,

a to ve výši 507.000 Kč s novým určením na přípravu projektu na akci „Lávka přes Unětický potok

u Trojanova mlýna“. Hlasování o usnesení: 5-0-0

128.13 Přijetí daru od společnosti Letiště Praha a. s. z programu Žijeme zde společně.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí poskytnutí daru od společnosti Letiště

Praha, a.s. městské části Praha-Suchdol ve výši 913.220 Kč na projekty zaměřené na ochranu

životního prostředí v rámci programu „Zijeme zde společně“: v oblasti Péče o zeleň - údržba zeleně

na obecních pozemcích, ošetřování stromů a regenerace parků; v oblasti Odpadového hospodářství -

příspěvek na zavedení aprovoz systému třídění odpadů, příspěvek na „sběrný dvůr“ odpadů od

občanů, zajištění odstranění „černých skládek“ na obecních pozemcích. Rada doporučuje

zastupitelstvu přijetí uvedeného daru projednat a schválit na 15. zasedání ZMC. Hlasování o usnesení:

500

128.14 Nákup pozemku s hřištěm. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí

záměr na nákup pozevmků parc. č. 1068/1, 1069/2, 3, k. ú. Suchdol ocelkové ploše 7.353 m2

a navýšení rozpočtu MC Praha-Suchdol na rok 2017 o účelovou investiční dotaci z rozpočtu hlavního

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



města Praha ve výši 18 milionů Kč na financování nákupu výše uvedených pozemků. Rada doporučuje

zastupitelstvu projednat uvedený záměr a s tím související navýšení rozpočtu MC Praha-Suchdol na

rok 2017. Hlasování o usnesení: 5-0-0

128.15 Program 15. zasedání ZMČ Praha-Suchdol - doplnění.“ Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada schvaluje doplněný program 15. zasedání ZMC Praha-Suchdol adoporučuje

zastupitelstvu jej projednat. Hlasování o usnesení: 5-0-0

128.16 Zápis zjednání komise územního rozvoje a infrastruktury. Předkládá: starosta.

2) Žádost ostanovisko pro stavebni povoleni „ČZU - revitalizace Auly“. Místo: areál ČZU.

Stavebník: CZU. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s navrženou stavbou

CZU - revitalizace Auly. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby žadateli neprodleně zaslal stanovisko rady

k žádosti. Hlasování o usnesení: 5-0-0

4) Žádost o stanovisko pro dodatečnou kolaudaci - „Dostavba zádveří“. Místo: Návazná 511/4,

165 00 Praha-Suchdol, parc. č. 1767,1768 v k. ú. Suchdol, stavebník:_ Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KURI souhlasí sdodatečnou kolaudací stavby „Dostavbou zádveří“.

Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby žadateli neprodleně zaslal stanovisko rady k žádosti. Hlasování

o usnesení15-0-0

5 Žádost ostanovisko kumístění zahradního skleníku vul. Armádní 771/7. Žadatel:_

.Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s navrženým umístěním skleníku

u domu č. p. 771 v ul. Armádní. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby žadatelce neprodleně zaslal

stanovisko rady k žádosti. Hlasování o usnesení: 5-0-O

8) Výstavba plynovodu vulici U Kapličky, Bažantní aStarosuchdolská. Místo: Starý Suchdol

stavebník: MČ Praha-Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí

snavrženou výstavbou plynovodu vulici UKapličky, Bažantní aStarosuchdolská. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

9) Žádost o souhlas s rozšířením parkovacího stání u penzionu JAS. Stavebník: Ing„

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s navrženým rozšířením par ovaC| o

stání u penzionu JAS na parc. č. 1627/57, 1627/59 v k. ú. Suchdol. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby

žadateli neprodleně zaslal stanovisko rady k žádosti. Hlasování o usnesení: 5-0-0

10) Oznámení - obnova stávajícího plotu, Staročeská 482/6, 165 00 Praha-Suchdol. Stavebník

_Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s obnovou stávajícího

plotu u parc. č. 670, 671/1 v k. ú. Suchdol. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby žadateli neprodleně

zaslal stanovisko rady k žádosti. Hlasování o usnesení: 5-0-0

11) Žádost o souhlas se změnou užívání obchodních prostor Suchdolské nám. č. p. 746/12 na

prodej farmářských potravin. Zadatel: ALVI CZ sro. Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KURI souhlasí se změnou užívání obchodních prostor Suchdolské nám. č. p. 746/12 na prodej

farmářských potravin. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby žadateli neprodleně zaslal stanovisko rady

k žádosti. Hlasování o usnesení: 5-0-0

12) Žádost ostanovisko kzáměru - nástavba RD Novosuchdolská 106/5. Žadatel: Ing.

_ Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI nesouhlasí s nástavbou RD

Novosuchdolská 106/5, parc. č. 586 v k. ú. Suchdol, protože projekt rekonstrukce nerespektuje výšku

sousedního objektu Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby žadateli neprodleně zaslal stanovisko rady

k žádosti. Hlasování o usnesení: 5-0-0

128.17 Výběrové řízení na nákup PC do knihovny. Předkládá: Bc. K. Vostrovská, vedoucí

knihovny. Rada odkládá na příště.

128.18 Studie rozšíření kapacity ČOV Roztoky Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí, že obec Statenice se rozhodla řešit nedostatek kapacit na ČOV Roztoky

výstavbou vlastní ČOV, a z tohoto důvodu neschválila tato obec společně memorandum k rozšíření

ČOV Roztoky, schválené zastupitelstvem MČ Praha-Suchdol vzáří 2016. Rada bere na vědomí

návrh nového memoranda k rozšíření ČOV Roztoky bez účasti obce Statenice na rozšíření ČOV

a ukládá lng. Vikovi zaslat návrh memoranda s připomínkami ostatním obcím a následně předložit

memorandum, projednané s ostatními obcemi, k projednání zastupitelstvu MC. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

128.19 Odměny ředitelům škol zřizovaných MČ za 2. pololetí šk.r.2016/ 2017. Předkládá: RNDr.

L. Knappová, radní. Usnesení rady: Rada schvaluje odměny ředitelům škol zřizovaných městskou

částí za 2. pololetí šk. r. 2016/2017:

Stanislavu Zelenému, řediteli MS Gagarinova:

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



- za mimořádnou péči oděti se specifickými potřebami (spolupráce s asistenty pedagogů, osobní

vedení logopedického kroužku Jazýčkohraní),

- za péči ovenkovní prostory (výstavba herního prvku „Hrad“ z grantu letiště a příprava výstavby

dopravního hřiště),

- za realizaci projektu Toulky minulostí umění, spojeného s výlety na Karlovu Korunu, do Hrusic a na

zámek Nelahozeves,

- za realizaci školy v přírodě a celoškolního výletu na zámek Berchtold.

Jaroslavě Hešíkové, ředitelce MŠ K Roztokům:

- za aktivní účast MŠ při kulturních a společenských akcích na Suchdole (zpívání seniorům v Horizontu

a vystoupení pro KLAS, vítání občánků, spolupráce při akci Cyklotour),

- za přípravu a osobni vedeni cyklistické školy v přírodě s tématem „Náprava vodníka Česílka“,

- rozšíření spolupráce s rodiči (pravidelné semináře s psycholožkou, zapojení při úpravách tříd

i zahrady, návštěva letiště),

- nadstavbové aktivity v rámci celoročního projektu Čteme dětem,

- zajímavý, dětmi i rodiči oceňovaný, celoroční projekt "Z pohádky do pohádky aneb moudrost

a poselství českých pohádek" a krátkodobě ekologické programy např. Kosí bratři, Co se děje v trávě,

Setkání s živou liškou Miou apod.

- za kvalitní přípravu projektových žádostí pro grantovou podporu a realizaci těchto projektů.

Alexandře Kejharové, ředitelce ZS M. Alše:

- za mimořádně aktivní zapojení školy do společenského a kulturního života městské části,

- za přípravu projektu S úsměvem ke vzdělání v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a

vzdělávání (OP VVV),

- za úspěšnou přípravu zápisu do 1. tříd vč. doprovodných akcí (spolupráce s MŠ, den otevřených

dveří, vítání budoucích prvňáčků při Pikniku za školou apod.). Hlasování o usnesení: 5-0-0

128.20 Ocenění kanalizačních stok. Předkládá: Ing. Milan Kosař, vedoucí OHSOM. Rada odkládá na

příště.

128.21 Žádost opodporu zfondu Rozvoje dostupného bydlení na území HLMP. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje žádost o podporu projektu výstavby bytového

domu se startovními byty Kamýcká z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hlavního města

Prahy (příprava PD, demolice stávajícího objektu, výstavba včetně inženýrských činností, rezerva,

DPH) v celkové výši 30 mil. Kč. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 16.40 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 21. 6. 2017.

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


