
Program 188. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

3. října 2018

188.1 Doplnéni usneseni RMČ 186.18. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

188.2 Rozpočtové opatření - zvýšení rozpočtu roku 2018 o poskytnutou dotaci z OPŽP na akci EU -

Splašková kanalizace Horní Sedlec. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

188.3 Úprava rozpočtu r. 2018 - vsouvislosti se zvýšeným čerpáním mzdových prostředků v odpa

3314 - činnosti knihovnické. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

188.4 Vyhodnocení záměru č. 74.2018 na pronájem zahrádky na části pozemku parc. č. 393/3, k.ú.

Sedlec, díl B, o výměře 310 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

188.5 Návrh Dodatku č. 9 Směrnice č. 1/2013 - Organizační řád ÚMČ Praha-Suchdol. Předkládá:

tajemnice.

188.6 Žádost_ o souhlas s umístěním živnosti na adrese Suchdolské nám. 734.

Předkládá: starosta.

188.7 Vyhodnocení výběrového řízení na archeologický dozor na akci „Výstavba splaškové

kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní “. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

188.8 Výstava mechanická hejblata - Jan Nováček. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. Kultury.

188.9 Poděkování za organizaci XIV. SUCHDOLSKÉHO POSVÍCENÍ 2018. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. Kultury.

188.10 Kupní smlouva č. 206/2018 na pozemek parc. č. 184 díl a s manželi_Předkládá:

starosta.

188.11 Rekonstrukce kuchyně ZŠ - dar pracovnicím kuchyně. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.



ZÁPIS zE 188. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 3. ŘÍJNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta,

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

RNDr. L. Knappová - rádní

Omluven: Jan Zoubek - radni

Ověřovatelé: RNDr. Knappová, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

188.1 Doplnéni usneseni RMČ 186.18. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada

souhlasí s delimitací profinancovaných výdajů za rok 2018 v celkové výši 498.899- Kč na základě

dohody č. 199/2018. Delimitace profinancovaných výdajů roku 2018 bude zařazena na konkrétní

odpa, položku dle platné rozpočtové skladby, včetně ÚZ áORG dle pokynu MHMP. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

188.2 Rozpočtové opatření - zvýšení rozpočtu roku 2018 o poskytnutou dotaci z OPŽP na akci

EU — Splašková kanalizace Horní Sedlec. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady:

Usnesení rady: Rada souhlasí s následujícím rozpočtovým opatřením na financování akce „EU -

Splašková kanalizace Horní Sedlec“ v celkové výši 2.055,4 tis. Kč: příjmová strana: odpa 6330 —

převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich

městskými obvody nebo částmi, UZ 15974, ORJ 207, Org 10749, zvýšit 0 Kč 2.055.400,-; výdajová

strana: odpa 2321 — odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a pol. 6121 — budovy, haly

astavby, UZ 106515974, ORJ 207, ORG 10749, zvýšit 0 Kč 2.055.400,-. Příjmy ivýdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky azpracování účetnictví a rozpočtu vrozpočtové oblasti

hl. m. Prahy. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2127. Rada ukládá vedoucímu EO, aby

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

188.3 Úprava rozpočtu r. 2018 - vsouvislosti se zvýšeným čerpáním mzdových prostředků

vodpa 3314 - činnosti knihovnické. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada

zdůvodu zvýšeného čerpání vodpa 3314 - činnosti knihovnické na mzdy pracovnic knihovny

(odměny za spolupráci při realizaci rekonstrukce osvětlení, regálů a výmalby prostor MVK a zajištění

ochrany knihovního fondu a pořízení nových knih z rezervy MKP ájejich zařazení do knihovního

fondu MVK Suchdol) souhlasí 3 následující změnou čerpání rozpočtu r. 2018 v celkové výši

41.000 Kč: výdajová strana: odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol.. 5169 — nákup

ostatních služeb, ORJ 254, snížit 0 Kč 41.000,-; odpa 3314 - činnosti knihovnické a pol. 5011 — platy

zam. v prac. poměru, ORJ 607, zvýšit 0 Kč 30.000,-;odpa 3314 - činnosti knihovnické a pol. 5031 —

povinné po. na soc. zab. a příspěvek na st. pol. zam., ORJ 607, zvýšit 0 Kč 8.000,-; odpa 3314 -

činnosti knihovnické a 5032 — povinné poj. na veř. zdr. poj., ORJ 607, zvýšit 0 Kč 3.000,-. Výdaje

budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

188.4 Vyhodnocení záměru č. 74.2018 na pronájem zahrádky na části pozemku parc. č. 393/3,

k.ú. Sedlec, díl B, o výměře 310 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí, že k záměru č. 74.2018 na pronájem zahrádky na části pozemku parc. č. 393/3, k.ú. Sedlec

díl B o výměře 310 m2 se nikdo nepřihlásil. Rada schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části

pozemku parc. č. 393/3, k.ú. Sedlec díl B o výměře 310 m2 za následujících podmínek: Nájemní

smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, cena za pronájem činí 11 Kč za m2 a rok;

možnost umístění zahradního domku 3x3 m pro zahrádkářské potřeby; 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; zahrádka není určena k bydlení. Pořadí uchazečů pro

rozhodnutí o pronájmu určuje datum a hodina podání, nejdříve podaná nabídka bude vyhodnocena

jako první vpořádí. Ráda ukládá starostovi, aby zajistil vyvěšení záměru na úřední desce do

30. 11. 2018. Hlasování o usnesení: 4-0-0

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



Po projednání bodu č. 1884 opustila zasedání Ing. Štěpánková.

188.5 Návrh Dodatku č. 9 Směrnice č. 1/2013 - Organizační řád ÚMČ Praha-Suchdol.

Předkládá: tajemnice. Usnesení Rady: Rada schvaluje Dodatek č. 9, kterým se doplňuje a mění

Směrnice č. 1/2013 — Organizační řád ÚMČ Praha-Suchdol, spočívající ve vytvoření 1 nového

pracovního místa „Referent výstavby aveřejného prostoru“ vodboru OHSOM. Rada ukládá

tajemníci vyhlásit výběrové řízení na obsazení nově vzniklého pracovního místa vsouladu se

zákonem č. 312/2002 Sb., v platném znění, zákona o úřednících územních samosprávných celků.

Hlasování o usnesení: 3-0-0

188.6 Žádost_osouhlas s umístěním sídla živnosti na adrese Suchdolské nám.

734. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s umístěním živnosti_na

adrese Suchdolské nám. 734 . Hlasování o usnesení: 3-0-0

188.7 Vyhodnocení výběrového řízení na archeologický dohled na akci „Výstavba splaškové

kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace

investic. Usnesení rady: Rada na základě průzkumu cen souhlasí svýběrem dodavatele

archeologického dohledu pro akci „Výstavba splaškové kanalizace aplynovodu UKapličky,

Bažantní“, společnost Labrys o.p.s, IČO: 27573486, Praha 13, Stodůlky, Mezi školami 2321/2, za

cenu 9.600 Kč bez DPH. Rada ukládá lng. Mudruňkovi archeologický dohled utéto společnosti

objednat. Hlasování o usnesení: 3-0-0

188.8 Výstava „Mechanická hejblata — Jan Nováček“. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usneseni rady: Rada souhlasí s uspořádáním autorské nekomerční výstavy suchdolského umělce

Jana Nováčka „Mechanická hejblata - jan honza“ vAlšově kabinetu s vernisáží 22. listopadu 2018

aukončením 31.1. 2019. Jedná se oobjekty ze dřeva, kovu, kamene — ukázky recyklace,

mechanické, částečně is adventní tématikou. Součástí výstavy bude iworkshop pro veřejnost na

výrobu čertů a andělů z přírodních materiálů v adventním čase. Rada bere na vědomí, ževod 1. do

16. 11. 2018 budou vAlšově kabinetu vystaveny architektonické práce studentů CZU a CVUT na

úpravy veřejného prostoru Brandejsova náměstí. Hlasování o usnesení: 3-0-0

188.9 Poděkování za organizaci XIV. SUCHDOLSKÉHO POSVÍCENÍ 2018. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. Kultury. Usnesení rady: Rada děkuje všem organizátorům XIV.

SUCHDOLSKÉHO POSVÍCENÍ, které proběhlo v pátek 28. září 2018 na Suchdolském náměstí. Rada

pověřuje starostu, aby poslal poděkování: Suchdolským hasičům azaměstnancům úřadu za

zapůjčení, postavení asklizení technického zázemí vč. nového pódia. ZŠ M. Alše za organizaci

charitativního běhu avystoupení pěveckého sboru MIKEŠ (výtěžek z běhu apečení pro NF Pink

Bubble — 17.609 Kč). Spolku Suchdol Sobě za zajištění charitativního pečení avaření kotlíkové

polévky, dále MK Rybička a DDM Praha-Suchdol za dílničky a doprovodné aktivity pro déti a Domovu

Sedlec a organizaci LOWI za prodejni rukodělné stánky. Hlasování o usnesení: 3-0-0

188.10 Kupní smlouva č. 206/2018 na pozemek parc. č. 184 díl A s manželi_

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje kupní smlouvu č. 206/2018 na pozemek parc. č.

184 díl A s manželi Hrabovskými. Hlasování o usnesení: 3-0-0

188.11 Rekonstrukce kuchyně ZŠ - dar pracovnicím kuchyně. Předkládá: lng. Vik, zástupce

starosty. Usnesení rady: Rada děkuje pracovnicím školní kuchyně za jejich práci při opakovaném

úklidu a zprovozňování školní kuchyně po rekonstrukci a schvaluje dary pro 7 pracovnic kuchyně ZŠ

Mikoláše Alše dle seznamu, který je přílohou tohoto zápisu. Dar bude poskytnut ve výši 2.500 Kč pro

každou z pracovnic. Rada po úpravách schvaluje vzorovou darovací smlouvu a ukládá vedoucímu

EO připravit rozpočtové opatření na financování daru. Rada ukládá paní Krumpholcové připravit

darovací smlouvy pro jednotlivé pracovnice. Rada ukládá vedoucímu EO zaslat po podpisu smluv

oběma stranami dary na účty příjemců. Hlasování o usnesení: 3-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 3. 10. 2018

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


