
Program 165. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

28. března 2018

165.1 Rozpočtové opatření - zvýšení rozpočtu roku 2018 o neinvestiční dotaci pro MŠ Gagarinova ve

výši 204 934,40 Kč. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

165.2 Rozpočtové opatření - zvýšení rozpočtu roku 2,018 0 investiční dotaci ze SFŽP na akci č. 80743

- Elektromobil pro MC Praha-Suchdol. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

165.3 Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská - dodavatel DIO. Předkládá: starosta.

165.4 Paralelní dráha - dokumentace pro územní řízení. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.

165.5 Rekonstrukce VZT MŠ Gagarinova. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty.

165.6 Prodej pozemků parc. č. 1201/2, 120113, 120114 v k. ú. Suchdol zastavěných bytovými domy čp.

975, 976, 977. Předkládá: starosta.

165.7 Příspěvek MČ Praha-Suchdol na neinvestiční náklady na provoz hřbitova v Úněticích. Předkládá:

starosta.

165.8 Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1338/1 v k. ú. Suchdol ve prospěch PREdistribuce

a.s. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

165.9 Žádost MŠ Gagarinova o povolení čerpání investičního fondu na stavbu zemní trampolíny.

Předkládá: Mgr. 8. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

165.10 Smlouva o společném postupu při výstavbě ČOV Roztoky. Pokračování bodu 163.6. Předkládá:

lng. V. Vik, zástupce starosty.

165.11 Darovací smlouvy — vedení a organizace činnosti KLAS. Předkládá: starosta

165.12 Splaškové kanalizace Kamýcká, Dvorská - realizace stavby. Předkládá: starosta.

165.13 Rekonstrukce komunikací Májová, Lysolajská a Výjezdní - realizace stavby. Předkládá: starosta.

165.14 Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - realizace stavby. Předkládá: starosta.

165.15 Zápis zjednání Komise územního rozvoje a infrastruktury dne 21. 3. 2018. Předkládá: starosta.

165.16 Program 19. zasedání zastupitelstva. Předkládá: starosta.

165.17 Zpráva o setkání grantové komise na podporu vzdělávání v příspěvkových organizacích.

Předkládá: RNDr. L. Knappová, radní.

165.18 Smlouva o poskytnutí účelové dotace, schválené granty 2018. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

165.19 Podmínky pro hlasování v participativním rozpočtu 2018. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

zástupkyně starosty.

165.20 Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2018 - dotace z hl.m. Prahy. Předkládá: starosta.

165.21 Smlouva s ČZU - o odběru vody pro pítko na Brandejsově náměstí. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka,

ref. realizace investic.

165.22 Výběrové řízení - technický dozor stavby (TDS) — pro akci „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II

etapa a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně“. Předkládá: lng.

C. Mudruňka, ref. realizace investic.

165.23 Žádost čZU o spolupráci ve věci odpadkových košů a sáčků na sběr psích exkrementů v areálu

CZU. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ZP.

165.24 Uvolnění členského příspěvku Svazu městských části hlavního města Prahy. Předkládá: J.

Stůla, vedoucí EO.

165.25 Uvolnění členského příspěvku na činnost Sdružení obcí postižených provozem Letiště Praha.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

165.26 Uvolnění členského příspěvku Sdružení místních samospráv čR. Předkládá: J. Štůla, vedoucí

EO.

165.27 Navýšení rozpočtu roku 2018 - neinv. dotace pro ZŠ ve výši 477 261,2 Kč. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO.



ZÁPIS ZE 165. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 28. BŘEZNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Jan Zoubek - radní

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Omluvena: Ing. Véra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ověřovatelé: RNDr. Knappová, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.45 hod.

Program jednání:

165.1 Rozpočtové opatření - zvýšení rozpočtu roku 2018 oneinvestiční dotaci pro MŠ

Gagarinova ve výši 204.934,40 Kč. Předkládá: J. Stůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada

schvaluje navýšení rozpočtu r. 2018 o neinvestiční dotaci pro MS Gagarinova na projekt podaný

vrámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování — Sáblony pro MS a ZS

l o 204 934,40 Kč a schvaluje stím související 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 33063, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 205.000,-; výdajová stranav: odpa

3111 — mateřské školy apol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZS), UZ

103133063, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 102 500,-; odpa 3111 — mateřské školy a pol. 5336 — neinvestiční

transfery zřízeným příspěv. org. (ZS), UZ 103533063, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 102.500,-. Uprava

rozpočtu bude provedena pod číslem 2013. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO provést schválené rozpočtové opatření. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

165.2 Rozpočtové opatření - zyýšení rozpočtu roku 2018 o inyestiční dotaci ze SFŽP na akci

č. 89743 — Elektromobil pro MC Praha-Suchdol. Předkládá: J. Stůlá, vedoucí EO. Usnesení rady:

RMC souhlasí s navýšením rozpočtu r. 2018 o investiční dotaci na akci Elektromobil pro MC Praha-

Suchdol ve výši 230,00 tis. Kč a schvaluje stím související 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 90992, ORJ 901, ORG 80743 zvýšit 0 Kč

230.000,-; výdajová strana: odpa 6409 — ostatní činnosti j.n. a pol. 6909 — ostatní kapitálové výdaje j.n.

, UZ 90992, ORJ 901, Org 80743, zvýšit 0 Kč 230.000,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod

číslem 2016. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky a zpracování účetnictví

a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Rada ukládá vedoucímu EO provést schválené

rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.3 Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská - dodavatel DIO. Předkládá: starosta. Usnesení

Rady: Rada souhlasí s objednáním dopravně inženýrsko opatření (DIO) na akci Splašková

kanalizace Kamýcká, Dvorská v ceně 40 000 Kč (bez DPH) a její projednání s Policii CR a silničním

správním úřademvvceně 600 Kč/hod (bez DPH) v rozsahu do 30 hod. u společnosti SUPR Ing.

Josef Chmelka (IC 101 570 00). Rada ukládá Ing. Mudruňkovi uvedené práce objednat. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

165.4 Paralelni dráha - dokumentace pro územní řízení. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.

Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s návrhem vyjádření k předložené dokumentaci pro

územní rozhodnutí na stavbu "Paralelní RWY 06R/24L odělce 3100m letiště Praha, Ruzyně“.

Vyjádření je zpracováno na základě požadavku spol. Metroprojekt Praha, a.s. o stanovisko městské

části k dokumentaci stavby před zahájením vlastního územního řízení v této věci. Z dokumentace je

zjevné, že provoz navrhované stavby zvyšuje zdravotní rizika části obyvatel Suchdola nad míru

stanovenou příslušnými předpisy a omezuje užívání staveb pro bydlení a školní výuku. Zejména

ztěchto důvodu městská část nesouhlasí spředloženou projektovou dokumentaci apožaduje

alespoň takovou úpravu záměru a projektové dokumentace, aby stávající obytné domy a školská

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



zařízení nebyly zasaženy nepřiměřeným leteckým hlukem. Ráda ukládá starostovi zaslat stanovisko

spol. Metroprojekt Praha, a.s. Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.5 Rekonstrukce VZT MŠ Gagarinova. Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty. Usnesení Rady:

Ráda bere na vědomí informaci o přípravě požadované rekonstrukce vzduchotechniky s rekuperací

v Mateřské škole Gagarinova s realizací v období od 16. 7. do 17. 8. 2018 v celkové předpokládané

výši 600.000 Kč včetně rezervy a DPH. Po dohodě s mateřskou školou se předpokládá využití

prostředků zjejího investičního fondu ve výši 496.000 Kč, investorem (objednatelem) bude dle

požadavku mateřské školy městská část. Rada po dohodě svedením mateřské školy ukládá

příspěvkové organizaci Mateřská škola Gagarinova odvod investičních prostředků ve výši 496 000

Kč do rozpočtu městské části. Rada žádá o projednání realizace akce a příslušného navýšení

rozpočtu MČ ve finančním výboru a v zastupitelstvu městské části a ukládá ekonomickému odboru

zajistit odvod finančních prostředků. Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.6 Prodej pozemků parc. č. 1201/2, 1201/3, 1201/4 v k. ú. Suchdol zastavěných bytovými

domy č. p. 975, 976, 977. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s prodejem pozemků

parc.č. 1201/2, 1201/3, 1201/4 vk. ú. Suchdol zastavěných bytovými domy č. p. 975, 976, 977

družstvu VELAZ. Ráda žádá finanční výbor 0 projednání adoporučuje zastupitelstvu projednat

záměr prodeje uvedených pozemků. Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.7 Příspěvek MČ Praha-Suchdol na neinvestiční náklady na provoz hřbitova v Úněticích.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda souhlasí se zasláním příspěvku MČ Praha-Suchdol ná

neinvestiční náklady na provoz hřbitova v Úněticích ve výši 56.500 Kč a ukládá vedoucímu EO, aby

příspěvek neprodleně zaslal na účet obce Únětice. Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.8 Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1338/1 vk. ú. Suchdol ve prospěch

PREdistribuce a.s. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Ráda souhlasí se

zřízením věcného břemene ve prospěch oprávněného, společnosti PREdistribuce, á. s., IČ:

27376516, Praha 5, Svornosti 3199/19á, PSČ 150 00, na pozemku parc. č. 1338/1, v ul. Na Vrchmezí,

katastrální území Suchdol v souvislosti s připojením na čerpací stanici v majetku MČ, za úplatu 250

Kč + DPH a doporučuje zastupitelstvu projednat zřízení věcného břemene ná uvedeném pozemku.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.9 Žádost MŠ Gagarinova o povoleni čerpání investičního fondu na stavbu zemní

trampolíny. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MŠ Gagarinova. Usnesení rady: Rada schvaluje

čerpání investičního fondu MŠ Gagarinova ve výši 140.000 Kč na stavbu zemní trampolíny v areálu

MŠ Gagarinova. Ráda ukládá starostovi, aby stanovisko rady sdělil řediteli MŠ Gagarinova. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

165.10 Smlouva o společném postupu při výstavbě ČOV Roztoky. Pokračování bodu 163.6.

Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty. Usnesení Rady: Ráda po úpravách souhlasí s návrhem

připomínek, požadavků a doporučení k připravované Smlouvě o společném postupu při výstavbě

ČOV Roztoky. Rada ukládá lng. Vikovi zaslat vyjádření k základním principům smlouvy společnosti

VRV, a. s. a městu Roztoky. Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.11 Darovací smlouvy - vedení a organizace činnosti KLAS. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada MČ Praha-Suchdol souhlasí s poskytnutím daru pání Dagmar Járové ve výši 4.000 Kč

a paní Haně Maškové ve výši 2.000 Kč za dlouhodobé organizování činnosti Klubu aktivního stáří

a na pokrytí nákladů s tím spojených. Ráda pověřuje starostu podpisem darovacích smluv.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.12 Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská - realizace stavby. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí srealizací akce Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská

vodhadovaných nákladech 8,7 mil.Kč adoporučuje zastupitelstvu souhlasit sjejí realizací.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.13 Rekonstrukce komunikací Májová, Lysolajská a Výjezdní - realizace stavby. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada vzhledem k požadavkům stavebního úřadu souhlasí s objednáním

rozšíření dokumentace pro účely územního souhlasu včetně hydrologického průzkumu a inženýrské

činnosti v navýšené ceně 0 132 tisíc Kč bez DPH na rekonstrukci komunikací Májová, Výjezdní,

Lysolajská pro zajištění rekonstrukce komunikací po obnově vodovodů během letošního roku

u společnosti D-Plus sro. (IČ 267 603 12), která pro městskou část zpracovává dokumentaci DVZ

s termínem předání kompletní dokumentace do 25. 4. 2018. Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.14 Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - realizace stavby. Předkládá: starosta.

Usnesení Rady: Rada souhlasí srealizací akce „Modernizace arozšíření areálu ZS M. Alše“

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



v předpokládaných nákladech ve výši 8 mil. Kč a doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci této

akce. Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.15 Zápis zjednání Komise územního rozvoje a infrastruktury dne 21. 3. 2018. Předkládá:

starosta.

3) Žádost o stanovisko pro ÚR+SP „Novostavba RD Staročeská 174/3, Praha-Suchdol“. Žadatel:

J- M-, stavebník: J-F-aA_H-F_.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s navrhovanou stavbou „Novostavba RD

Staročeská 174/3, Praha-Suchdol“ a výjimkou z ustanovení vyhl. C,10 /2016 Sb. o odstupové

vzdálenosti mezi objekty. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

4) Žádost o stanovisko k realizaci neveřejné vrtané studny. Stavebník: H- B- Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s navrhovanou stavbou neveřejné vrtané studny na

pozemku parc. č. 1094 v ulici Za Sokolovnou. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady

zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

5) Žádost o s povolení výkopu v chodniku . Žadatel:_N- Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KÚRI souhlasí s výkopem v chodníku pro opravu plynové přípojky k domu č.p.

508/13, ul. Rohová stím, že oprava chodníku bude provedena podle pražských předpisů. Rada

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

165.16 Program 19. zasedání zastupitelstva. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada po

úpravách schvaluje předložený program 19. zasedání ZMC Praha-Suchdol. Hlasování o usnesení:

4-0-0

165.17 Zpráva o setkání grantové komise na podporu vzdělávání v příspěvkových organizacích.

Předkládá: RNDr. L. Knappová, radní. Usnesení rady: Rada schvaluje poskytnutí následujících grantů

formou příspěvku:

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Granty 2018 - Podpora vzdělávání ZŠ a MŠ

subjekt název projektu schváleno

Mateřská škola Gagarinova, Gagarin... Filmová výchova 3 21.890 Kč

Základní škola M.Alše, Suchdolská Supervize pro pedagogické pracovníky 25.000 Kč

Základní škola M.Alše, Suchdolská Týmová sborovna 84.000 Kč

Základní škola M.Alše, Suchdolská Školní psycholog 68.250 Kč

Základní škola M.Alše, Suchdolská Zažít právo jinak — semináře 21.600 Kč

Základní škola M.Alše, Suchdolská primární prevence pro II. Stupeň 32.000 Kč

Základní škola M.Alše, Suchdolská Konverzace s rodilým mluvčím aj a nj 18.000 Kč

celkem 270.740 Kč

Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.18 Smlouvy o poskytnuti účelové dotace - granty 2018. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci grantového

programu MČ Praha-Suchdol pro rok 2018 pro neziskové organizace aukládá Z. Krumpholcové

připravit smlouvy se sedmi neziskovými organizacemi, kterým byla schválena účelová dotace. Vrácení

nevyčerpaných prostředků nejpozději do 15. 12. 2018, vyúčtování dotace vč. Závěrečné zprávy

nejpozději do 31. 12. 2018. Rada pověřuje starostu podpisem smluv. Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.19 Podminky pro hlasování v participativnim rozpočtu 2018. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

zástupkyně starosty. Rada MČ Praha-Suchdol bere na vědomí, že vrámci participativního rozpočtu

pro rok 2018 bude ve dnech 16. dubna až 1. května 2018 probíhat veřejné hlasování, v jehož rámci

bude možno dát hlas maximálně 3 návrhům z 10, které postoupily do hlasování. Vsouladu se

schválenými podmínkami mohou hlasovat pouze občané s trvalým pobytem v městské části, kteří

dosáhli 15-ti let nejpozději poslední den hlasování. Rada pověřuje starostu, aby žádostí ovýpis

z rejstříku obyvatel zajistil pro organizaci hlasování seznam občanů narozených před 2. 5. 2003, a to

vč. cizinců s trvalým pobytem v městské části. Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.20 Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2018 - dotace z hl. m. Prahy. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s přijetím následujících dotací z rozpočtu hl.m. Prahy:

a) přijetí účelově investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 34 204 Kč na akci Sad čestných

občanů U Kapličky, (org. 80260)

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



b) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 127 437 Kč na akci Rekonstrukce

lávky pod Kozími hřbety, (org. 80284)

c) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 226 976 Kč na akci Rekonstrukce

stromořadí K Horoměřicům, (org. 80285)

d) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 1 148 000 Kč na akci Splašková

kanalizace Budovec lll (Horní Sedlec), (org. 80226)

e) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 19 343 903 Kč na akci

Rekonstrukce komunikací Májová, Lysolajská a Výjezdní,

f) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 427 140 Kč na akci Lávka přes

Únětický potok u Trojanova mlýna-PP, (org. 80390)

9) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 8 700 000 Kč na akci Splaškové

kanalizace Kamýcká, Dvorská,

h) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 14 112 727 Kč na akci ZŠ M. Alše

- rozšíření kapacit II.etapa a modernizace, (org. 80418)

i) přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 8 742 644 Kč na akci Oprava

dešťové kanalizace Starý Suchdol,

j) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 370 000 Kč na akci Rekonstrukce

víceúčelového a dětského hřiště při ZŠ Suchdolská, (org. 80658)

j) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 3 570 000 Kč na akci Výkup

pozemků - MČ Praha Suchdol, (org. 80723) „

j) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 370 000 Kč na akci MC Suchdol -

vybudování fitparku, (org. 80599)

k) přijetí účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 8 000 000 Kč na akci Modernizace

a rozšíření areálu ZŠ M. Alše, (org. 80794).

Rada doporučuje zastupitelstvu přijetí dotací. Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.21 Smlouva sČZU oodběru vody pro pítko na Brandejsově náměstí. Předkládá: lng. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje smlouvu o odběru vody

pro pítko na Brandejsově náměstí s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Smlouva je na dobu

určitou do zřízení samostatné přípojky po rekonstrukci vodovodu v ul. U Kruhovky. Rada pověřuje

starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.22 Výběrové řízení - technický dozor stavby (TDS) pro akci „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření

kapacit II etapa a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně“.

Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s výběrem

technického dozoru stavby pro akci „Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ M. Alše“ společnost KRODUS,

s.r.o., IČ: 24125181, za celkovou cenu 217.000 Kč bez DPH. Rada po úpravách schvaluje smlouvu

o dílo na uvedené práce a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.23 Žádost ČZU vo spolupráci ve věci odpadkových košů a sáčků na sběr psích

exkrementů v areálu CZU. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ZP. Rada odkládá na příště.

165.24 Uvolnění členského příspěvku Svazu městských části hlavního města Prahy.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol ukládá vedoucímu OE

zaslat členský příspěvek ve výši 20.000 Kč Svazu městských části hlavního města Prahy. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

165.25 Uvolnění členského příspěvku na činnost Sdružení obcí postižených provozem Letiště

Praha. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada MC Praha-Suchdol ukládá

vedoucímu EO zaslat členský příspěvek ve výši 19.099 Kč Sdružení obcí postižených provozem

Letiště Praha. Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.26 Uvolnění členského příspěvku deružení místních samospráv ČR. Předkládá: J. Stůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol vukládá vedoucímu EO zaslat členský

příspěvek ve výši 16.198 Kč Sdružení místních samospráv CR. Hlasování o usnesení: 4-0-0

165.27 Navýšení rozpočtu roku 2018 - neinv. dotace pro ZŠ ve výši 477.261,20 Kč. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: RMC bere na vědomí poskytnutí účelových neinvestičních

dotací ze státního rozpočtu z OPRR v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného

vykazování ve výši 477,2 tis. Kč a žádá FV a ZMC o projednání přijetí dotace. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.19 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 28. 3. 2018
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