
STAROSTA MČ PRAHA—SUCHDOL

svolává na

ČTVRTEK 10. LISTOPADU 2016 od 18°0 hod

12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MC PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží)

Program zasedání:

Diskuse.

1. Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2017

2. Participativni rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2017

3. Přijetí účelově investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 4.242 tis. Kč na podporu

projektů rozvoje městské zeleně

4. Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 34.000 tis. Kč na akci TV

Suchdol „Splaškové kanalizace — Budovec Ill“

5. Urbanisticko-architektonická soutěž „Hřbitov u kaple sv. Václava v Praze—Suchdole“

6. Revitalizace vodoteče Keltů

7. Splašková kanalizace Horní Sedlec

8. Směna částí pozemků v ul. Gagarinova 0 celkové výměře 23 m2

9. Nákup svozověho a úklidového vozidla

10.Členství MČ Praha—Suchdol ve Sdružení místních samospráv ČR

11. Návrh na jmenování čestných občanů MČ Praha-Suchdol

12. Usneseni Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období

13. Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 1.063 tis. Kč

z obdrženého odvodu VHP

interpelace.

Zasedání je veřejně.

  V Praze dne 2. 11. 2016
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Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/1/2016

ze dne10.11. 2016

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schva|uje

rozpočtové provizorium pro měsíční čerpání rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2017 do výše 1/12

celoročního objemu schváleného rozpočtu na rok 2016 s tím, že:

a) výdaje, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních

samosprávných celků nejsou omezeny maximálním čerpáním, jejich čerpání je určeno konkrétními

podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku;

b) financování zahájených investičních akcí, jejichž zastavení by znamenalo zvýšeně náklady, až

do výše sjednaných finančních prostředků ve smlouvách uzavřených do 31. 12. 2016;

2)bere na vědomí,

že rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v dobé rozpočtového provizoria se stávají příjmy

a výdaji rozpočtu roku 2017 po jeho schválení;

3)ukládá

a) reálný průběh čerpání rozpočtu přizpůsobit skutečnému objemu použitelných prostředků,

b) včas a řádně splnit zejména zákonné a smluvní povinností městské části,

c) v případě, že není jistota potřebných finančních prostředků, neuzavírat nové smluvní vztahy.

Termín: rok 2017

Odpovídá: Rada MC Praha—Suchdol

“41% / * "!% ,.“ „... „WW
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Podpis ověřovatele: „ /%/

Podpis starosty MČ , //

Souhlas návrh. výboru:

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 12/2/2016

ze dne 10. 11. 2016

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schvaluje

Zásady projektu ŽIJEME ZDE SPOLU - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET městské části Praha-

Suchdol pro rok 2017 v předloženém znění,

2) u k I á d á

a) v rámci rozpočtu MČ Praha—Suchdol na rok 2017 vyčlenit prostředky ve výši 360 tisíc Kč na

financování projektů připravených v rámci participativního rozpočtu,

b) připrayit podmínky a zajistit realizaci projektu ŽIJEME ZDE SPOLU — PARTICÍPATIVNÍ

ROZPOCET.

Termín: a) 31. 3. 2017

b)31. 12. 2017

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol
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Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ u Í/



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 12/3/2016

ze dne 10. 11. 2016

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 4.242 tis. Kč na podporu

projektů rozvoje městské zeleně:

 

 

 

 

    
 

Projekt výše dotace

(v tis. Kč)

Sad čestných občanů U Kapličky 250

Revitalizace vodoteče Keltů 3 642

Rekonstrukce stromořadí K Horoměřicům 350

Celkem 4 242

2) u k l á d á

projednat a realizovat rozpočtové opatření v souvislosti s přijetím uvedene dotace na uvedené

akce

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:
 

 

Podpis ověřovatele:
 

Podpis starosty MČ

 

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/4/2016

ze dne10. 11. 2016

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schva|uje

přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na ve výši 34.000 tis. Kč na akci TV

Suchdol „Splaškové kanalizace - Budovec IN“

2) u k l á d á

projednat a realizovat rozpočtové opatření v souvislosti s přijetím uvedené dotace

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

 

 

Souhias návrh. výboru: a; ““"/ak

Podpis ověřovatele: 

 Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 12/5/2016

ze dne10. 11. 2016

ZASTUPITELSTVO IVIČ PRAHA-SUCHDOL

1)schva|uje

vyhlášení veřejné anonymní jednokolově urbanisticko-architektonické projektové soutěž „Hřbitov

u kaple sv. Vécfava v Praze-Suchdole"

2)ukládá

připravit a zorganizovat soutěž.

Termín: neprodieně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

 Souhlas návrh. výboru:

 

 

 

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ / , £ '/



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/6/2016

ze dne 10. 11. 2016

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1) s c h v a l uj e

a) realizaci projektu „Revitalizace vodoteče Keltů“

b) financování projektu účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu projektů

rozvoje městské zeleně ve výši 3.642 tisíc Kč

2) u k I á d á

a) zajistit realizaci akce „Revitalizace vodoteče Keltů" v celkových nákladech 3.771 tisíc Kč bez

DPH

b) zajistit dofinancování akce

c) projednat a schválit rozpočtová opatření v souvislosti s realizací akce

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

 Souhlas návrh. výboru: ’ :

Podpis ověřovatele: , „ y, //

M/
Pod is starost MČ

p y ll 7



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 12/7/2016

ze dne10. 11. 2016

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a I uj e

a) realizaci projektu „Splaškové kanalizace Horni Sedlec“

b) financováni projektu 2 účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci TV Suchdol

„Splaškové kanalizace — Budovec III“

C) podání žádosti o podporu z OPŽP na projekt „Splaškové kanalizace Horní Sedlec“

2) u k l á d á

a) zajistit realizaci akce „Splaškové kanalizace Horní Sedlec“

b) projednat a schválit rozpočtová opatření v souvislosti s realizací akce

c) podat žádost o podporu z OPŽP na projekt „Splaškové kanalizace Horni Sedlec"

Termin: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru: ,; /

Podpis ověřovatele: “ši / W/

1

Podpis starosty MČ , „



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/8/2016

ze dne 10.11.2016

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

směnu sousedních pozemků oddělených geometrickým plánem č. 1649—107/2016, vypracovaným

geodetickou kanceláří GEPARD s.r.o., mezi městskou částí Praha-Suchdol a manželi MUDr. Jiřím

Tomečkem, MBA a L'ubicou Tomečkovou; za účelem lepší využitelnosti pozemků.

Směňované pozemky:

1) pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy, správa nemovitostí ve vlastnictví obce svěřena městské

části Praha-Suchdol:

parc.č. 1141/3, díl f, o výměře 11 m2 oddělený z pozemku parc.č. 1141/4,

parc. č. 1141/3 díl b, o výměře 12 m2 oddělený z pozemku parc. č. 2371/3,

vše k. ú. Suchdol, celkem 23 m2;

2) pozemek ve vlastnictví manželů MUDr. Jiřího Tomečka, MBA a llubici Tomečkově

parc. č. 1141/2 díl d, o výměře 23 m2 oddělený z pozemku parc. č. 1141/3,

vše k. ú. Suchdol;

Podmínkou směnyje úhrada nákladů na směnu manželi Tomečkovými.

2) u k l á d á

zajistit realizaci směny

Termin: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

 

 
Souhlas návrh. výboru: '-‘ %

l; ““V

,/fl/ Ž/ÁM

„W,—rw- \

f/z/x/w // //Podpis ověřovatele: , _;

 Podpis starosty MČ [v f /



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 12/9/2016

ze dne 10. 11. 2016

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL.

1)bere na vědomí

výsledky výběrového řízení na dodávku vozového a úklidového vozidla s hákovým nosičem

kontejnerů Zebra L za cenu 1.738.800 Kč bez DPH od vybrané společnosti Zebra Group s.r.o.,

lC 02864240, Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1

2)30uhlasí

s uvolněním prostředků ve výši 750 tisíc Kč z rozpočtu 2016 na dofinancování nákupu svozového

a úklidového vozidla s hákovým nosičem kontejnerů a příslušenství

3)ukládá

a) realizovat nákup svozového a úklidového vozidla s hákovým nosičem kontejnerů typu Zebra L

a přislušenství

b) projednat a schválit rozpočtové opatření v souvislosti s nákupem vozidla a příslušenství

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

 Souhlas návrh. výboru:

 

 Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 12/10/2016

ze dne10. 11. 2016

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schva|uje

přistoupení městské části Praha—Suchdol do Sdružení místních samospráv ČR

 

 

Souhlas návrh. výboru: až? 1%

(I)! Í ff *Ž- f /

Podpis ověřovatele: „x*/ff; /„ /’ 

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/11/2016

ze dne 10.11. 2016

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

„uděluje

na základě § 10 odst. 2 a ve smyslu § 89 odst. 1 písm. m) zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze,

ve znění pozdějších předpisů, jako projev úcty a ocenění za osobní statečnost a hrdinství

čestné občanství in memoriam 22 občanům, jejichž jména jsou uvedena na pomníku u základní

školy M. Alše a kteří zahynuli během německé okupace v letech 1939 až 1945:

. Behenský Josef

. Benetková Marie

. Bouška Antonín

. Franc Josef

. Gryč Josef

. Hudec Jan

. Chvátal Václav

. Jabůrek Josef

. Jossova Eliška

. Kobza R.

. Kozák Václav

. Kučera Jaroslav

. Lanc Josef

. Lehnertova Růžena

. Lehnert Harry E.

. Lehnert Karel

. Maštalíř š.

. Palas Václav

. Stříbrský Josef

. Taufer František

. Trost Julius

. Votava Jaroslav

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele: )

(
Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/12/2016

ze dne10. 11. 2016

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období sdělené:

zápisem z 90. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 14. 9. 2016

zápisem z 91. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 19. 9. 2016

zápisem z 92. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 26. 9. 2016

zápisem z 93. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 5. 10. 2016

zápisem z 94. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 12. 10. 2016

zápisem z 95. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 19. 10.2016

zápisem z 96. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 26. 10. 2016

zápisem z 97. zasedání Rady MČ Praha—Suchdoi ze dne 2. 11. 2016

Souhlas návrh. výboru:

 

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ „ V (



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/13/2016

ze dne 10.11. 2016

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na ve výši 1.063 tisíc Kč z obdrženého

odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 5. 2016

až 30. 9. 2016, v následujícím členění:

a) na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl.

m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované

v jednotlivých nestátních neziskových organizacích - 265,8 tis. Kč

b) na sport — 265,7 tis Kč

(3) na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast 531,5 tis. Kč;

2) u k | á d á

a) projednat a realizovat rozpočtové opatření v souvislosti s přijetím uvedene dotace

b) zajistit využiti dotace pro uvedené účely

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

 Souhlas návrh. výboru:
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 Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ l i z



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/14/2016

ze dne 10.11. 2016

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

'1)bere na vědomí

rezignaci Vácfava Koženého na funkci člena finančního výboru

2) z v o I i ! o

členem finančního výboru pana Marka Jakubíka.

 
Souhlas návrh. výboru:

 

 

Podpis ověřovatele:

 

 

Podpis starosty MČ


