
Program 177. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

27. června 2018

177.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o vrácení 100% podílu na DPPO. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO.

177.2 Rozpočtové opatření - finanční vypořádání za r. 2017 s rozpočtem MHMP. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO.

177.3 Rozpočtové opatření - finanční vypořádání za r. 2017 se státním rozpočtem. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO.

177.4 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2018 o dar od společnosti Grada Publishing, a.s..

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

177.5 Navýšení rozpočtu roku 2018 - o neinvestiční dotaci hl. m. Prahy pro oblast sociálních služeb.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

177.6 Darovací smlouva -jazyková podpora. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury..

177.7 Žádost o souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP na komunikaci Za

Sokolovnou. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP.

177.8 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm. Pokračování bodu 175.15. Předkládá: starosta.

177.9 Nové webové stránky - informace o podaných nabídkách. Předkládá: starosta.

177.10 Dary pedagogům, změna v počtu obdarovaných v MS Gagarinova. Předkládá: RNDr. L.

Knappová, radní.

177.11 Termíny jednání KÚRI. Předkládá starosta.

177.12 Stanovisko k oddělení pozemku pod zahradní chatkou na pozemku parc. č 237 v k.ú Sedlec.

Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

177.13 Vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc. č. 1650/1 se zahrádkářskou kolonií. Předkládá Ing.

Kosař, vedoucí OHSOM.

177.14 Žádost ZO čZS Na Rybníčkách o umístění sídla společnosti. Předkládá: starosta.

177.15 Obnova přístřešku u zastávky MHD - čZU v ulici lnternacionální. Předkládá: starosta.



ZÁPIS zE 177. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 27. ČERVNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Jan Zoubek - radní

RNDr. L. Knappová — radní

Omluvena: lng. Vik, lng. Krulíková

Ověřovatelé: RNDr. Knappová, lng. Štěpánková

Zapisovatel: Ing. Hejl

Jednání bylo zahájeno v 16.00 hod.

Program zasedání:

177.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o vrácení 100% podílu na DPPO.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje navýšení rozpočtu r. 2018 o

poskytnutí neinvestiční dotace - 100% podílu DPPO za r. 2017 ve výši 1 639,5 tis. Kč a 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 99, ORJ 1000, zvýšit 0 Kč 1.639.500,-; výdajová strana: odpa 2212 — silnice a pol. 5171 — opravy a

udržování, ORJ 354, zvýšit 0 Kč 300.000,-; odpa 2221 — provoz veřejné silniční dopravy a pol. 6121 —

budovy, haly a stavby, ORJ 354, zvýšit 0 Kč 300.000,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 6123

— dopravní prostředky, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 1.039.500,-. Rozpočtové opatření bude provedeno pod

č. dokladu 3061. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy. 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, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového

opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

177.2 Rozpočtové opatření - finanční vypořádání za r. 2017 s rozpočtem MHMP. Předkládá: J.

Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje v souvislosti se zařazením výsledného předpisu

finančního vypořádání za r. 2018 s rozpočtem hl. m. Prahy následující rozpočtové opatření: příjmová

strana: par.0, pol. 8115 — změna stavu na bank. účtech (zůstatek BU z minulých let), ORJ 1000 zvýšit

0 Kč 11.300,- ; odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody mezi

statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ORJ 1000, zvýšit 0 Kč 180.800,-; výdajová

strana : odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 5347 — převody mezi

statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 81, ORJ 1000, zvýšit 0 Kč 500,-; odpa

6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 5347 — převody mezi statutárními městy

a jejich městskými obvody nebo částmi, zvýšit 0 Kč 10.600,-; odpa 6409 — ostatní činnosti j.n. a pol.

5901 — nespecifikované rezervy, zvýšit 0 Kč 180.800,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem

dokladu 8007. Příjmy i výdaje budou označen UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Dále ukládá

zaslat fin. prostředky na ZBU hl. m. Prahy. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení

schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

177:3 Rozpočtové opatření - finanční vypořádání za r. 2017 se státním rozpočtem. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada v souvislosti se zařazením výsledného předpisu

finančního vypořádání za r. 2018 se státním rozpočtem na rok 2017, následující rozpočtové

opatření: příjmová strana : par.0, pol. 8115 — změna stavu na bank. účtech (zůstatek BU z minulých

let), ORJ 1000 zvýšit 0 Kč 57 OOO,- ; výdajová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech

územní úrovně a pol. 5347 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi,

ORJ 1000, zvýšit 0 Kč 57 000,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem dokladu 8006. 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: 4-0-0

177.4 Rozpočtové opatření - vnavýšení rozpočtu r. 2018 o dar od společnosti Grada

Publishing, a.s. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením

rozpočtu na rok 2018 a zařazením daru ve výši 5.000,- Kč od spol. Grada Publishing, a.s. určeného

na provoz a údržbu komunitní zahrady a schvaluje s tím spojené rozpočtové opatření: příjmová

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



strana: odpa 3745 — péče o vzhled obcí a pol. 2321 — přijaté neinvestiční dary, ORJ 2541, zvýšit 0 Kč

5.000,-; výdajová strana: odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 5139 — nákup

materiálu j.n., ORJ 254, zvýšit 0 Kč 5.000,-. 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, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení:

4-0-0

177.5 Navýšení rozpočtu roku 2018 o neinvestiční dotaci hl. m. Prahy pro oblast sociálních

služeb. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na

rok 2018 o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 250.000 Kč na projekty „Více

vědět“ (oblast plánování sociálních služeb v městské části — 50.000 Kč) a ,,Pomozme postavit na

vlastni nohy“ (oblast řešení problematiky bezdomovectví — 200.000 Kč) a v té souvislosti 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 00081, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 250.000,-; výdajová strana: odpa 4379 — ostatní služby a činnosti

v oblasti sociální prevence a pol. 5021 — ostatni os. výdaje, UZ 81, ORJ 504, ORG 218, zvýšit 0 Kč

190.000,-; odpa 4379 — ostatni služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5132 — ochranné

prac. pomůcky, UZ 81, ORJ 504, ORG 218, zvýšit 0 Kč 10.000,-; odpa 4379 — ostatni služby a činnosti

v oblasti sociální prevence a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 81, ORJ 504, ORG 118, zvýšit 0 Kč

50.000,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3093, dotace podléhá finančnímu vypořádání

za rok 2018. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP (viz příloha

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

Hlasování o usnesení: 4-0-0

177.6 Darovaci smlouva -jazyková podpora. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kulutury. Usnesení

rady: Rada městské části schvaluje 18 darovacích smluv pro rodiče žáků s trvalým pobytem v MČ

Praha-Suchdol a 1 darovací smlouvu pro rodiče žáka s trvalým pobytem v Praze 6 (č. 158-176/2018)

na dar ve výši 3.000 Kč. Všichni jsou žáci 8.-9. ročníku ZŠ M. Alše, kteří se zúčastnili výměnného

jazykového pobytu v Dánsku. Dary budou poskytnuty na základě přijatého příspěvku od Sdružení

obcí dotčených provozem letiště Praha-Ruzyně (PAR). Rada pověřuje starostu podpisem darovacích

smluv a žádá vedoucí EO o zaslání finančního daru obdarovaným. Hlasování o usnesení:

4-0-0

177.7 Žádost o souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP na komunikaci

Za Sokolovnou. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Rada odkládá na příště

177.8 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm. Pokračování bodu 175.15. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že valná hromada TJ Sokol Suchdol-Sedlec

neodsouhlasila využití pozemku parc.č. 1068/2 pro řešené území, kde by mohla být umístěna nová

hala, tzn. že řešené území tvoří pozemek parc.č. 1068/1, který je v majetku MČ, pozemek parc.

1068/3 a malá část pozemku parc.č. 1068/2 pro případný koridor, které jsou v majetku TJ Sokol.

Rada schvaluje soutěžní podmínky a stavebni program soutěže o návrh a její vyhlášení:

- Soutěž je zahájena dnem 2. 7. 2018

- Lhůta k podání dotazů soutěžícími - snížení počtu uchazečů do 20. 7. 2018

- Datum podání žádosti o účast 31. 7. 2018 do 13.00 h

- Datum rozhodnutí o snížení počtu účastníků a výběru účastníků 3. 8. 2018 od 9 h

- Datum odeslání rozhodnutí o snížení počtu účastníků do 10. 8. 2018

- Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů do 15. 10. 2018 do 13.00 h

- Přijetí a přezkoušení soutěžních návrhů, žádost o doplnění údajů 15. - 17. 10. 2018

- Předpokládané datum hodnoticího zasedání poroty 18. 10. 2018 od 9 h

- Přijetí rozhodnutí o výsledcích soutěže zadavatelem proběhne bezprostředně po zasedání poroty.

- Oznámení výsledků soutěže do 28. 10. 2018

Hlasování o usnesení: 4-0-0

177.9 Nové webové stránky - výběr dodavatele. Předkládá: starosta. Rada na základě

provedeného výběru a doporučení hodnotící komise vybrala za dodavatele nových webových

stránek společnost 4WORKS Solutions s.r.o.,IČ: 02674947, která podala nejvýhodnější nabídku v

ceně 289 190 Kč včetně DPH na přípravu webu a v ceně 6 050 Kč včetně DPH /měsíc na hosting a

servis po dobu 48 měsíců. Rada po úpravách souhlasí s návrhem smlouvy na přípravu nových

webových stránek a návrhem servisní smlouvy včetně hostingu webu. Rada pověřuje starostu

podpisem obou smluv. Hlasování o usnesení: 4-0-0

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



177.10 Dary pedagogům — změna počtu obdarovaných v MŠ Gagarinova. Předkládá: RNDr.

Knappová, radní. Rada na základě informace od ředitele MS Gagarinova o snížení celkového počtu

pedagogických pracovníků z 18 na 17 (dlouhodobá nemoc pedagoga) revokuje usneseni 176.4.

Rada schvaluje dar pro pedagogické pracovniky a vychovatele MŠ Gagarinova za období leden až

červen 2018, uvedených v seznamu, jenž je přílohou tohoto zápisu (17 pedagogů MS Gagarinova),

dle následujících pravidel:

- příjemcem daru je pedagogický pracovník a vychovatel, který byl zaměstnancem příspěvkové

organizace minimálně polovinu období, za kterou je odměna poskytována, tj. 3 měsíce;

- dar bude poskytnut ve výši 4.800 Kč pro každého pracovníka, který byl zaměstnancem příspěvkové

organizace v období leden až červen 2018 (tj. po dobu 6 měsíců);

- pokud příjemce byl zaměstnancem příspěvkové organizace kratší dobu než uvedené období,

poskytuje se mu dar v alikvótní výši.

Rada po úpravách schvaluje vzorovou darovací smlouvu na uvedené dary. Rada ukládá paní

Martincové připravit darovací smlouvy pro jednotlivé pedagogy. Rada ukládá vedoucímu EO zaslat

po podpisu smluv oběma stranami dary na účty příjemců.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

177.11 Terminy jednání KÚRI. Předkládá starosta. Rada schvaluje termíny jednání KÚRI:

následující středy vždy od 19. hod.: 25.7., 29.8., 26.9., 24.10.

177.12 Stanovisko k oddělení pozemku pod zahradní chatkou na pozemku parc. č 237 v k. ú.

Sedlec. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na příště.

177.13 Vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc. č. 1650/1 se zahrádkářskou kolonií.

Předkládá Ing. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada v souvislosti s nákupem pozemku parc. č. 1650/1 0

výměře 10 203 m2, k. ú. Suchdol - zahrádkářská kolonie a zákonným převodem nájemní smlouvy s

jeho nájemcem, kterým je Český zahrádkářský svaz „Na zavážkách“, IČ: 63839750, č. org. 806009,

165 00 Praha-Lysolaje, dne 10. 4. 2018 na MČ souhlasí:

a) s ukončením původní nájemní smlouvy s Českým zahrádkářským svazem „Na zavážkách“ ze dne

9. července 2010 k termínu 31.7.2018

b) s vyhlášením záměru na jeho pronájem stávajícímu nájemci za těchto podmínek:

- nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

- cena za pronájem činí 11 Kč za m2 a rok

- při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidí, tzn. odstraní všechny stavby a zařízení

a uvede jej do řádného stavu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak

- pozemek není určen k bydlení

- nájemce musí mít zajištěnu likvidaci komunálního odpadu

- přednostní pronájem stávajícímu nájemci Český zahrádkářský svaz, IČ: 63839750, „Na zavážkách“

165 00 Praha-Lysolaje,c.o.rg 806009.

c) s uhrazením nájmu za užívání pozemku parc. č. 1650/1 o výměře 10 203 m2, k. ú. Suchdol

nájemcem dle původní smlouvy za dobu užívání od 10.4.2018 do 31. 7.2018 v celkové výši 35.151 ,-

Kč Hlasování o usnesení: 4-0-0

177.14 Žádost ZO čZS Na Rybníčkách o umístění sídla společnosti. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada schvaluje poskytnutí adresy Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

pro sídlo zo čzs Na Rybníčkách, č.org. 806036, IČ: 65993071, zasílací adresa zo 026 Na

Rybníčkách, U Santošky 24/954, 150 00 Praha 5. Rada po úpravách schvaluje smlouvu o poskytnutí

sídla organizaci ZO ČZS Na Rybníčkách. Hlasování o usnesení: 4-0-0

177.15 Obnova přístřešku zastávky MHD — čZU ul. Internacionální Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí informaci, že DPP neplánuje vyměnit přístřešek autobusové zastávky Zemědělská

univerzita v ul. Internacionální. Usnesení rady: Rada souhlasí s výměnou stávajícího nevyhovujícího

zastávkového přístřešku na náklady městské části v designu a velikosti jako na Suchdolském

náměstí, odstranění stávajícího přístřešku zajistí DPP. S ohledem na proběhlou diskusi na

facebooku MČ u informace o novém přístřešku u Z6, rada žádá starostu, aby na facebooku u

uvedené diskuse uveřejnil informaci— poptávku s možností podání nabídek do 15. 7.2018 tak, aby

rada na svém jednání v pondělí 16.7. mohla nový přístřešek objednat. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.55 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 27. 6. 2018

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


