
Program 137. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

6. září 2017

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

práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. „

137.2 Změna čerpání rozpočtu roku 2017 z důvodu financování SOS tlačítek. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

137.3 Ceník prodeje předmětů a služeb. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

137.4 Novelizace vyhlášky 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného

prostranství. Předkládá: lng. M. Novotný ref. ZP.

137.5 Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ M. Alše. Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty.



137. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 13. ZÁŘÍ 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Ján Zoubek - radní

Ověřovatelé: lng. Vik, RNDr. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.00 hod.

Program jednání:

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

zUřadu 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 stráná:

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

0 Kč 21.000,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5031 — povinně 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 veřejné zdravotnictví, UZ 13101, zvýšit 0 Kč

2.000,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2091. 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

137.2 Změna čerpání rozpočtu roku 2017 z důvodu financování SOS tlačítek. Předkládá: J. Štůla,

ved. EO. Usnesení rady: Rada schvaluje následující úpravu rozpisu rozpočtu na rok 2017 ve výši 30

tis. Kč v souvislosti s financováním SOS tlačítek pro občany MC Praha-Suchdol: výdajová strana: odpa

4356 — denní stacionáře a centra denních služeb a pol. 5221 - neinv. transfery obecně prospěšným

společnostem, UZ 98, ORJ 504 snížit 0 Kč 30.000,-; odpa 4359 — ostatní služby a činnosti v oblasti

sociální péče a pol. 5139 — nákup materiálu j.n., UZ 98, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 30.000,-. Příjmy ivýdaje

budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

137.3 Ceník prodeje předmětů a služeb. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady:

Ráda souhlasí svýrobou nových pohlednic a souhlasí s úpravou ceníku propagačních předmětů

a služeb dle předloženého návrhu s platností od 15. září 2017. Hlasování o usnesení: 5-0-0

137.4 Novelizace vyhlášky 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o mistnim poplatku za užívání veřejného

prostranství. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ZP. Usnesení rady: Ráda souhlasí snavrženými

změnami OZV hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Ráda ukládá Ing.

Novotnému, aby požadavek na navrhované změny zaslal na MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

137.5 Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ M. Alše Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí informaci o dokončení stavebních úprav nutných pro výměnu

vzduchotechnických jednotek pro jídelnu a sociální zařízenívv nové budově ZS. Ráda v souvislosti

s pokračováním kompletní rekonstrukce školní kuchyně v ZS M. Alše v roce 2018, které si vyžádá

přerušení provozu kuchyně od 18.6.2018 do 31.8.2018, žádá vedení základní školy o projednání

možnosti předčasného ukončení školní výuky současně s ukončením provozu kuchyně, 0 zvážení

možností alespoň omezeného provozu školy, školní družiny a školky v tomto období a o informování

rodičů. Ráda ukládá zaslat usnesení rady ředitelce základní školy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 13. 9. 2017.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


