
Program 121. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol
19. dubna 2017

121.1 Rozpočtové opatření - navýšení pol. rozpočtu r. 2017 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 117
tis. Kč z obdrženého odvodu VHP. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.  

121.2 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu  roku 2017- ponechání účelových prostředků v celkové
výši 38.153.670 Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. 

121.3  Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2017 – o inv. dotaci ve výši 19,8 mil Kč na akci ZŠ
M. Alše – rozšíření kapacit II.etapa a modernizace. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. 

121.4  Žádost  městské části  Praha-Suchdol  o příspěvek na vytvoření  pracovní  příležitosti  v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Předkládá: tajemnice. 

121.5 Zadávací  dokumentace  veřejné  zakázky  Elektromobil  pro  Městskou  část  Praha-Suchdol.
Předkládá: starosta.

121.6 Prodloužení stanoviska k dokumentaci EIA z 27.1.2017 na záměr: Paralelní RWY 6R/24L, letiště
Praha-Ruzyně. Pokračování bodu 112.4. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.   

121.7 Změna  obecně  závazné  vyhlášky  č.  5/2007  Sb.  hl.  m.  Prahy,  kterou  se  stanoví  systém
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů. Předkládá:
starosta. 

121.8 Výstava  olejomaleb  Ivety  Kohelové  a  sdružení  malířů  v  Alšově  kabinetu. Předkládá:  Z.
Krumpholcová, ref. Kultury. 

121.9 Připomínky ke Zprávě o uplatňování ZÚR. Předkládá: starosta

121.10 SOS Asistent. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, zástupkyně starosty.

121.11 Program Čistá energie Praha 2017. Předkládá: starosta. 
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121. ZASEDÁNÍ
RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

  DNE 19. DUBNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová – radní 

Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, RNDr. Knappová 

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 17.05 hod.

Program jednání:

121.1 Rozpočtové opatření - navýšení pol. rozpočtu r. 2017 o účelovou neinvestiční dotaci ve
výši 117 tis. Kč z obdrženého odvodu VHP. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada
schvaluje zvýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2017 o účelovou neinvestiční dotaci
z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za období 1. 10. 2016 až 31. 12.
2016 v celkové výši 117 tis. Kč. V této souvislosti rada schvaluje 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 98 zvýšit o Kč 117.000,-; výdajová
strana: odpa 3419 – ostatní tělovýchovná činnost a pol. 5222 – neinv. transfery občanským sdružením,
ÚZ 98, ORJ 420 zvýšit o Kč 58.500,-; odpa 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
a pol. 5222 – neinv. transfery občanským sdružením, ÚZ 98, ORJ 620 zvýšit o Kč 58.500,-.
Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3013. Dotace podléhá finančnímu vypořádání
za rok 2017 s rozpočtem hl. m. Prahy s tím, že finanční prostředky z této dotace, které nebudou
čerpány v r. 2017, bude možné zapojit do rozpočtu r. 2018 prostřednictvím položky 8115 s UZ
00000098. Příjmy i výdaje 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

121.2 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2017- ponechání účelových prostředků
v celkové výši 38.153.670 Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje
zvýšení rozpočtu r. 2017 o nevyčerpané účelové investiční prostředky v celkové výši 38.153.670,-
Kč, které byly městské části Praha-Suchdol poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016
a ponechané k čerpání v roce 2017. Rada schvaluje s tím spojené rozpočtové opatření: příjmová
strana: odpa 0 a pol. 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, UZ 90, ORJ
254, ORG 80260, zvýšit o Kč 250.000,-; odpa 0 a pol. 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech, UZ 90, ORJ 254, ORG 80284, zvýšit o Kč 3.620.200,-; odpa 0 a pol. 8115 – změna
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, UZ 90, ORJ 254, ORG 80285, zvýšit o Kč
350.000,-; odpa 0 a pol. 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, UZ 90,
ORJ 207, ORG 80 226 zvýšit o Kč 33.933.500,-; výdajová strana: odpa 3745 – péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň a pol. 6129 – nákup dl. majetku j.n., UZ 90, ORJ 254, ORG 80260, zvýšit o Kč
250.000,-; odpa 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol.. 6121 – budovy, haly a stavby,
nákup dl. majetku j. n., UZ 90, ORJ 254, ORG 80284, zvýšit o Kč 3.620.200,-; odpa 3745 – péče
o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 6129 – nákup dl. majetku j.n.,UZ 90, ORJ 254, ORG 80285,
zvýšit o Kč 350.000,-; odpa 2321 – odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a pol. 6121 –
budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 207, ORG 80 226 zvýšit o Kč 33.933.500,-. Úprava rozpočtu bude
provedena pod číslem 3016, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního
vypořádání za rok 2017 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje 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

121.3 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2017 – o inv. dotaci ve výši 19,8 mil Kč na
akci ZŠ M. Alše – rozšíření kapacit II. etapa a modernizace. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

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

podpis starosty MČ: -------------------------------------------  
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Usnesení rady: Rada schvaluje zvýšení rozpočtu na rok 2017 o účelovou investiční dotaci v celkové
výši 19.800.000 Kč z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha-Suchdol určenou na akci „ZŠ M. Alše –
rozšíření kapacit II. etapa a modernizace“ (ORG 80418). Rada schvaluje s tím spojené 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 84, ORG 80418, ORJ
412, zvýšit o Kč 19 800 000,-; výdajová strana: odpa 3113 – zákl. školy pol. 6121 – budovy, haly
a stavby, UZ 84, ORG 80418, ORJ 412, zvýšit o Kč 19 800 000,-. Úprava rozpočtu bude provedena
pod číslem 3021, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání za rok
2017 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje 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

121.4 Žádost městské části Praha-Suchdol o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti
v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Předkládá: tajemnice.
Usnesení rady: Rada schvaluje podání žádosti městské části Praha-Suchdol na Úřad práce ČR
o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění
uchazečů o zaměstnání pro 2 osoby na pozici uklízeč veřejných prostranství (CZ-ISC 93131) na
období 1. 7. 2017 až 30. 6. 2018. Zaměstnanci budou v rámci veřejně prospěšných prací provádět
údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací, další obdobné práce ve
prospěch městské části. Rada ukládá tajemnici, aby připravila podklady a žádost zaslala na Úřad
práce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

121.5 Elektromobil pro městskou část Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada
po úpravách schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Elektromobil pro městskou část
Praha-Suchdol“, jejímž předmětem je dodávka nového vozidla s elektromotorem a zavazadlovým
prostorem min. 3 m3 v předpokládané hodnotě 860.000 Kč, kritérii výběru jsou cena vozidla a cena
hodinové sazby za servisní práce. Rada schvaluje termín vyhlášení výběru 25. 4. 2017, lhůtu pro
podání nabídek od 25. 4. do 16. 5. 2017 v 15.00 hod, termín pro otevírání obálek 16. 5. 2017 v 15.00
hod. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele a na
úřední desce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

121.6 Prodloužení stanoviska k dokumentaci EIA z 27. 1. 2017 na záměr: Paralelní RWY
6R/24L, letiště Praha-Ruzyně. Pokračování bodu 112.4. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.
Usnesení rady: Rada souhlasí s podáním podnětu Ministerstvu životního prostředí na přezkoumání
rozhodnutí o prodloužení platnosti stanoviska k záměru Paralelní RWY 6R/24L, letiště Praha-
Ruzyně, (kód záměru MZP090) pod č. j. 50446/ENV/16 dne 27. ledna 2017. Důvodem podání
podnětu je významná změna záměru, která předpokládá zrušení dráhy 13/31 spojené s navýšením
leteckého provozu nad Suchdolem oproti stavu v dokumentaci EIA z roku 2011. Rada městské části
nebyla s touto jednostrannou změnou záměru ze strany oznamovatele seznámena, neměla možnost
se k navrhovaným změnám vyjádřit, a proto považuje za vhodné seznámit MŽP s konkrétními
výhradami MČ ke změně záměru a současně požádat o přezkum vydaného rozhodnutí. Hlasování
o usnesení: 5-0-0

121.7 Změna obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada žádá o rozšíření pravidelného svozu tříděného odpadu
(papír, plasty) na 7 dní v týdnu, tedy i v neděli. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska
na MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

121.8 Výstava olejomaleb Ivety Kohelové a sdružení malířů v Alšově kabinetu. Předkládá:
Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol souhlasí s uspořádáním
výstavy obrazů olejomaleb od autorky Ing. arch. Ivety Kohelové v Alšově kabinetu v době od 1. 6. do
21. 6. 2017. Dále rada souhlasí s navazující výstavou sdružení malířů Iveta Kohelová, Filip Kudrnáč,
Irena Durmanová, Lilka Králová a Hana Mášová, kteří představí obrazy olejomaleb ze Suchdola
a okolí. Společná vernisáž proběhne ve čtvrtek 22. června od 17 hodin v Alšově kabinetu. Výstava je
nekomerční. Rada pověřuje kulturní referentku paní Krumpholcovou, aby ve spolupráci
s vystavujícími autory výstavy zajistila. Hlasování o usnesení: 5-0-0

121.9 Připomínky ke Zprávě o uplatňování ZÚR. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada
schvaluje po úpravách připomínky MČ Praha-Suchdol ke Zprávě o uplatňování ZÚR a ukládá
starostovi, aby zajistil jejich zaslání na MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

121.10 SOS Asistent. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, zástupkyně starosty. Rada bere na vědomí
informaci o přístroji pro seniory SOS Asistent, který byl dne 18. dubna v rámci setkání Žijeme zde spolu
– Naši senioři představen a byly prodiskutovány jeho možnosti využití. 

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

podpis starosty MČ: -------------------------------------------  
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121.11 Program Čistá energie Praha 2017. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že Rada hl.
m. Praha schválila podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie
v bytech a rodinných domech v rámci Programu Čistá energie Praha. Lhůta pro podání žádostí je 2. 5.
až 29. 9. 2017.

Jednání bylo ukončeno v 18.15 hod

Zápis byl vyhotoven dne 19. 4. 2017.

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

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


