
Program 185. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

12. září 2018

185.1 Rozpočtové opatření r. 2018 - poskytnutí neinvestičních účelových prostředků ve výši 2 843 Kč

z Uřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J.Stůla, vedoucí EO.

185.2 Rozpočtové opatření — navýšení rozpočtu r. 2018 ve výši 120 tis. Kč - místní referendum.

Předkládá: J.Stůla, vedoucí EO.

185.3 Změnavčerpání rozpočtu r. 2018 v odpa — 6171 činnost místní správy ve výši 250 tis. Kč.

Předkládá: J.Stůla, vedoucí EO.

185.4 Záměr na pronájem části pozemku parc.č. 2375 o výměře 13 m2 na parkovací stání. Předkládá:

Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM

185.5 Ekologická likvidace lodního motoru MARINER a jeho vyřazení z majetku. Předkládá: Ing. M.

Kosař, vedoucí OHSOM..

185.6 Plán financování obnovy kanalizací 2019-2028. Předkládá: starosta.

185.7 Příspěvek na Slavnosti břehů Vltavy 2018. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

185.8 Vyhodnocení záměru č. 73.2018 na pronájem nebytového prostoru — ateliéru ve 3. podlaží domu

č.p. 684, ul. Kamýcká. Předkládá: H: Felgrové, ref. BH.

185.9 Odpověď Ropidu na vyjádření MČ Praha-Suchdol k nasazení autobusu s vyšší kapacitou na

linku 160. Předkládá: starosta.

188.10 Přijetí dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. Předkládá: starosta.

188.11 Splašková kanalizace a plynovod U Kapličky, Bažantní - realizace stavby. Předkládá: starosta.



ZÁPIS zE 185. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 12. ZÁŘÍ 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta,

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

RNDr. L. Knappová - rádní

Ján Zoubek - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

ZapisoVátel: lng. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 15.45 hod.

Program zasedání:

185.1 Rozpočtové opatření r. 2018 - poskytnutí neinvestičních účelových prostředků ve výši

2 843 Kč z Uřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda

z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Uřádu práce hl. m. Prahy na

aktivní politiku zaměstnanosti (financování veřejně prospěšných prací) ve výši 2 843 Kč schvaluje

navýšení rozpočtu na r. 2018 0 2.800 Kč a v té souvislosti schvaluje následující 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 13101, zvýšit 0 Kč 2.800,-;

výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5011 — pláty zam. v pracovním poměru, UZ

13101, zvýšit 0 Kč 2.100,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5031 — povinné pojistné na soc.

zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 500,-; odpa 6171 —

činnostlmístní správy a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, UZ 13101, zvýšit 0 Kč

200,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2109. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a

ORG dle metodiky MHMP. Ráda ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedené schváleného

rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

185.2 Rozpočtové opatřenív - navýšení rozpočtu r. 2018 ve výši 120 tis. Kč - místní

referendum. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda na základě usnesení ZMC

Praha-Suchdol č.j. 21/1/2018 ze 20.8.2018, kterým zastupitelstvo vyhlásilo místní referendum a

stanovilo částku na čerpání nákladů max. ve výši 120 tis. Kč, ráda schvaluje navýšení rozpočtu na

rok v celkové výši 120 tis. Kč a schvaluje s tím související rozpočtové opatření: příjmová strana:

odpa 0 a pol. 1343 — poplatek za užívání veř. prostranství, ORJ 954 zvýšit 0 Kč 120.000,-; výdajová

strana: odpa 6173 — místní referendum a pol. 5011 — platy zam. v prac. poměru, ORJ 901 zvýšit 0 Kč

15 000,-; odpa 6173 — mistni referendum a pol. 5021 — ostatni osobni výdaje, ORJ 901 zvýšit 0 Kč

46.000,-; odpa 6173 — místní referendum a pol. 5031 — povinné po. na soc. zab. a příspěvek na st.

pol. zam., ORJ 901 zvýšit 0 Kč 4 000,-; odpa 6173 — mistni referendum a pol. 5032 — povinné poj. na

veř. zdr. poj., ORJ 901 zvýšit 0 Kč 5.500,-; odpa 6173 — místní referendum a pol. 5139 — nákup

materiálu j.n., ORJ 901 zvýšit 0 Kč 25.500,-; odpa 6173 — místní referendum pol. 5169 — nákup ost.

služeb, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 20.000,-; odpa 6173 — místní referendum pol. 5175 — pohoštění, ORJ 901

zvýšit 0 Kč 4.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada

ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedené schváleného rozpočtového opatření. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

185.3 Změna čerpání rozpočtu r. 2018 v odpa — 6171 činnost místní správy ve výši 250 tis. Kč.

Předkládá: J.Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada na základě požadavku ved. OHSOM a

z důvodů zvýšeného čerpání v odpa 3314 činnosti knihovnické (úhrady faktur za malování, montáž

těles a výměnu bojleru) a vodpa 3111 — mateřské školy (úhrada faktury za opravy střechy)

schvaluje následující změnu čerpání rozpočtu roku 2018: výdajová strana: odpa 6171 — činnost

místní správy a pol. 5171 — opravy a udržování, ORJ 901, snížit 0 Kč 250.000,-; odpa 3111 — mateřské

školy a pol. 5171 — opravy a udržování, ORJ 412 zvýšit 0 Kč 139.000,-; odpa 3314 — činnosti

knihovnické a pol. 5171 — opravy a udržování, ORJ 607 zvýšit 0 Kč 111.000,-. Výdaje budou označeny

UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedené schválené

rozpočtové změny. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



185.4 Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2375 o výměře 13 m2 na parkovací stání.

Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada nesouhlasí se záměrem pronájmu

parkovacího místa na Suchdolském náměstí z důvodu nedostatku parkovacích míst v lokalitě. Rada

ukládá lng. Kosařovi, aby žadatelku informoval o rozhodnutí rady. Hlasování o usnesení: 5-0-0

185.5 Ekologická likvidace lodního motoru MARINER a jeho vyřazení z majetku. Předkládá: lng.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí vyřazením lodního motoru MARINER, rok

výroby 1988, inv. č. MC 490020875, z majetku MČ a ukládá lng. Kosařovi, aby zajistil ekologickou

likvidaci. Hlasování o usnesení: 5-0-0

185.6 Plán financování obnovy kanalizací 2019-2028. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem „Plánu financování obnovy kanalizací“ na období 2019-

2028, žádá finanční výbor 0 projednání a doporučuje návrh projednat na příštím jednání

zastupitelstva městské části. Hlasování o usnesení: 5-0-0

185.7 Příspěvek na Slavnosti břehů 2018. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady:

Rada souhlasí s tradičním zapojením MČ do kulturní akce Slavnosti břehů, která se uskuteční

v sobotu 15. září 2018 od 14 hodin u přívozu Roztoky-Klecany. Rada souhlasí sposkytnutím

příspěvku ve výši 20 tis. Kč městu Roztoky (formou úhrady nákladů) a zajistí propagační stánek

s aktivitami pro veřejnost. SDH Praha-Suchdol zajistí zapůjčení techniky a vybavení. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

185.8 Vyhodnoceni záměru č. 73.2018 na pronájem nebytového prostoru — ateliéru ve

3. podlaží domu č. p. 684, ul. Kamýcká. Předkládá: H: Felgrová, ref. BH. Rada bere na vědomí, že

k záměru č. 73.2018 na pronájem neb. prostoru — ateliéru ve 3. podlaží domu č.p. 684, ul. Kamýcká

se přihlásili 3 zájemci (pořadí doručených nabídek: P-S—, nabídnutý nájem 3.520 Kč,

H- Š_, nabídnutá cena 5.000 Kč, P- H—, nabídnutá cena 4.100 Kč). Rada

schvaluje pronájem nebytového prostoru — ateliéru ve 3. podlaží domu č.p. 684, ul. Kamýcká _

H—Š— za následujících podmínek: Nájemní smlouva na dobu určitou 1 rok, opravy

budou provedeny na náklady nájemce, cena za pronájem činí 5.000 Kč. Další pořadí nájemců v

případě, že vybraný zájemce od pronájmu odstoupí: 2. v pořadí P-H- za cenu pronájmu

4.100 Kč, 3. v pořadí P- S—za cenu pronájmu 3.520 Kč. Rada ukládá paní Felgrové, aby

vypořádala formální náležitosti pronájmu ateliéru. Hlasování o usnesení: 5-0-0

185.9 Odpověď Ropidu na vyjádření MČ Praha-Suchdol k nasazení autobusu s vyšší

kapacitou na linku 160. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že autobus s vyšší kapacitou

nelze vzhledem k překážkám v trase použít.

188.10 Přijetí dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí

s přijetím dotací z rozpočtu hl. m. Prahy: a) účelové investiční dotace na akci Kulturně komunitní

centrum ve výši 15 000 000 Kč; b) účelové investiční dotace na akci Stavba plynovodu U Kapličky,

Bažantní ve výši 4240000 Kč; c) účelové investiční dotace na akci Výstavba bytového domu

Kamýcká 684 ve výši 27 000000 Kč; d) účelové investiční dotace na akci Stavba splaškové

kanalizace U Kapličky, Bažantní ve výši 12 144 732 Kč; Rada doporučuje přijetí dotací projednat na

22. zasedání zastupitelstva. Rada žádá finanční výbor 0 projednání. Hlasování o usneseni: 5-0-0

188.11 Splašková kanalizace a plynovod U Kapličky, Bažantní - realizace stavby. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s realizací projektu „Splašková kanalizace a plynovod

U Kapličky, Bažantní“ a s financováním projektu 2 účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m.

Prahy: Stavba splaškové kanalizace U Kapličky, Bažantní, org. 80854, Stavba plynovodu U Kapličky,

Bažantní, org. 80895. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat realizaci a financování uvedeného

projektu na 22. zasedání. Rada žádá finanční výbor 0 projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 16.40 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 12. 9. 2018

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


