
Program 5. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

19. prosince 2018

5.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2018 o účelovou investjční dotaci ve výši 990 tis. Kč

na akci Multifunkční hala u ZS s venkovním sportovištěm. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

5.2 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2019, dotační vztahy k hl. m. Praze. Pokračování bodu

4.7; najednání pozván předseda finančního výboru Ing. Imlauf. Předkládá: starosta.

5.3 Vyúčtování participativního rozpočtu 2018. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka.

5.4 Rekapitulace nákladů na referendum. Předkládá: starosta.

5.5 Odvoz odpadu, údržba zeleně. Pokračování bodu 4.2. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

5.6 Zřízení služebnosti-věcného břemene ve prospěch PREdistribuce na pozemku parc.č. 2354/2

v k. ú. Suchdol. Předkládá: Ing. M. Kosař, ved. OHSOM.

5.7 Vyhodnocení záměru č. 1.2018 na pronájem velké zasedací místnosti radnice pro MK Rybička.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

5.8 Návrh kupní smlouvy č. SML_207/2018 na prodej pozemků parc.č. 1201/2, 1201/3,1201I4, k.ú.

Suchdol Bytovému družstvu VELAZ. Předkládá: tajemnice.

5.9 Participativní rozpočet 2019 — došlé návrhy. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka.

5.10 Provozování kanalizace - kalkulace a stanovení výše nájemného od 1. 1. 2018. Předkládá: Ing. M.

Novotný, ref. ZP.

5.11 Projekt DDM „Hlídáníčko“ v prostorách ZŠ M. Alše. Pokračování bodu 4.4. Předkládá: starosta.

5.12 Rozpočtové opatření - poskytnutí neinvestičních účelových prostředků ve výši 15.000 Kč z Úřadu

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

5.155 Smlouva o dílo na administraci žádosti o podporu z OPŽP a manažerské řízení projektu na akci

"ZS M. Alše - zlepšení vnitřního prostředí. Pokračování bodu 3.12. Předkládá: Ing. Vik, mistostarosta.

5.14 Rozpočtové opatření - poskytnutív neinvestičních účelových prostředků ve výši 15.000 Kč

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

5.15 Stanovení termínu 1. zasedání rady v roce 2019. Předkládá: starosta.



ZÁPIS“ z 5. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 19. PROSINCE 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ing. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, Ing. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 15.45 hod.

Program zasedání:

5.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2018 o účelovou investiční dotaci ve výši 990

tis. Kč na akci Multifunkční hala u zš s venkovním sportovištěm. Předkládá: J. Štůla, vedoucí

EO. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zvýšení rozpočtu na r. 2018 o investiční dotaci ve výši

990 tis. na akci „Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm, příprava PD“ a ukládá EO zařádit

fin. prostředky do rozpočtu r. 2018 dle pokynu MHMP přechodně na § 6409, pol. 5901 s UZ, po

schválení úpravy zastupitelstvem zatřídit na konkrétní odpa a položku dle platné rozpočtové skladby,

včetně ÚZ. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3159 Dotace podléhá finančnímu

vypořádání za rok 2018 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG

dle metodiky MHMP. Rada žádá Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol o projednání přijetí dotace na

příštím zasedání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

5.2 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2019, dotační vztahy k hl. m. Praze. Pokračování

bodu 4.7; na jednání pozván předsedá finančního výboru lng. Imlauf. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada žádá finanční výbor 0 projednání návrhu rozpočtu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

5.3 Vyúčtování participativního rozpočtu 2018. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka.

Usnesení rady: Ráda bere na vědomí. že celkové náklady na participativní rozpočet v roce 2018 byly

ve výši 447 388,80 Kč a ukládá starostovi požádat HLMP o dotaci na úhradu 50% nákladů

participativního rozpočtu v roce 2018.

5.4 Rekapitulace nákladů na referendum. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že celkové

náklady na místní referendum ve věci rozšíření hlukového pásma letiště v Ruzyni činily 66 985,79

Kč.

5.5 Odvoz odpadu, údržba zeleně. Pokračování bodu 4.2. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Ráda

odkládá na příště za účasti lng. Novotného.

5.6 Zřízení služebnosti-věcného břemene ve prospěch PREdistribuce na pozemku parc.č.

2354/2 v k. ú. Suchdol. Předkládá: Ing. M. Kosař, ved. OHSOM. Usnesení rady: Ráda souhlasí se

zřízením věcného břemene na pozemku parc.č. 2354/2 v k.ú. Suchdol, ul. Novosuchdolská, ve

prospěch oprávněného — společnosti PREdistribuce a.s. IČ: 27376516, se sídlem: Svornosti

199/19a, 150 00 Praha 5, a žádá Finanční výbor a Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol

o jeho projednání na příštím jednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

5.7 Vyhodnoceni záměru č. 1.2018 na pronájem velké zasedací místnosti radnice pro MK

Rybička. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem velké zasedací

místnosti radnice pro aktivity Mateřského klubu Rybička za následujících podmínek: Nájemní

smlouva na dobu určitou od 1.1.2019 do 30.6.2019 a od 1. 9. 2019 do 31.12.2019; cena za

pronájem činí 4.000 Kč za měsíc včetně DPH; prostor bude využíván v době od 9 do 12 hodin;

prostory budou po ukončení kroužků vráceny do původního stavu; pronajímatel si vyhrazuje právo na

přednostní využití zasedací místnosti v případě potřeby. Rada schvaluje předloženou nájemní

smlouvua pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:



5.8 Návrh kupní smlouvy č. SML_207/2018 na prodej pozemků parc.č. 1201/2, 1201/3, 1201/4,

k. ú. Suchdol Bytovému družstvu VELAZ. Předkládá: tajemnice. Usnesení Rady: Rada po

úpravách schvaluje předloženou kupní smlouvu č. SML_207/2018 s Bytovým družstvem VELAZ, IC:

601195258, na prodej pozemků pod bytovými domy č.p. 975, 976 a 977, ul. Stehlíkova za cenu 2

370 000,- Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada bere na vědomí, že kupujícímu bude

vrácena alikvótní část neužitěho smluvního nájemného na uvedené pozemky. Hlasování o usnesení:

5-0-0

5.9 Participativni rozpočet 2019 - došlé návrhy. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka.

Rada bere na vědomí, že bylo předloženo 16 návrhů na využití participativního rozpočtu.

5.10 Provozování kanalizace - kalkulace a stanovení výše nájemného od 1. 1. 2018. Předkládá:

lng. M. Novotný, ref. ZP. Rada odkládá na příště.

5.11 Projekt DDM „Hlídáníčko“ v prostorách ZŠ M. Alše. Pokračování bodu 4.4. Předkládá:

starosta. Rada odkládá na příště.

5.12 Rozpočtové opatření - poskytnutí neinvestičních účelových prostředků ve výši 15.000 Kč

z Úřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu

poskytnutí účelové neinv. dotace ze st. rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy (v rámci OP

Zaměstnanost) ve výši 15.000 Kč souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2018 o 15 tis. Kč a v této

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 13013, zvýšit o 15.000,-Kč; výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní

správy a pol. 5011 — platy zam. v pracovním poměru, UZ104513013, zvýšit 0 9.300,- Kč; odpa 6171

— činnost místní správy a pol. 5031 — povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st.

politiku zaměstnanosti, UZ 104513013, zvýšit 0 2.300,- Kč; odpa 6171 — činnost místní správy a pol.

5032 — povinně pojistné na veřejně zdravotnictví, UZ 104513013, zvýšit o 800,- Kč; odpa 6171 —

činnost místní správy a pol. 5011 — platy zam. v pracovním poměru, UZ 104113013, zvýšit 0 1.900,-

Kč; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5031 — povinné pojistné na soc. zabezpečení a

příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, UZ 104113013, zvýšit o 500,- Kč ; odpa 6171 — činnost

místní správy a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, UZ 104113013, zvýšit o 200,-

Kč. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2199. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a

ORG dle metodiky MHMP. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší MC

s rozpočtem hl. m. Prahy. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného

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

5.13 Smlouva o dílo na administraci žádosti o podporu z OPŽP a manažerské řízení projektu

na akci "ZŠ M. Alše - zlepšení vnitřního prostředí. Pokračování bodu 3.12. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení Rady: Rada v souladu s usnesením rady č. 3.12 souhlasí po úpravách se

smlouvou o dílo na zpracování žádosti o podporu z OPŽP a manažerské řízení projektu na akci "ZS

M. Alše — zlepšení vnitřního prostředí" za cenu 144.000 Kč bez DPH se společností ISES, s. r. o.

Lermontova 25, 160 00 Praha 6, IČ 64583988. Předmět smlouvy zahrnuje přípravu projektu,

spolupráci s projektantem, zpracování žádosti o podporu, činnost v průběhu zpracování žádosti,

kompletaci podkladů pro vydání rozhodnutí, manažerské řízení projektu po dobu realizace a

závěrečné hodnocení akce. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

5.14 Rozpočtové opatření - poskytnutí neinvestičních účelových prostředků ve výši 15.000 Kč

z Úřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu

poskytnutí účelové neinv. dotace ze st. rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy (v rámci OP

Zaměstnanost) ve výši 15.000 Kč souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2018 o 15 tis. Kč a v této

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 13013, zvýšit o 15.000,-Kč; výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní

správy a pol. 5011 — platy zam. v pracovním poměru, UZ104513013, zvýšit 0 9.300,- Kč; odpa 6171

— činnost místní správy a pol. 5031 — povinně pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st.

politiku zaměstnanosti, UZ 104513013, zvýšit 0 2.300,- Kč; odpa 6171 — činnost místní správy a pol.

5032 — povinné pojistné na veřejně zdravotnictví, UZ 104513013, zvýšit o 800,- Kč; odpa 6171 —

činnost místní správy a pol. 5011 — platy zam. v pracovním poměru, UZ 104113013, zvýšit o 1.900,-

Kč; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5031 — povinné pojistné na soc. zabezpečení a

příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, UZ 104113013, zvýšit o 500,- Kč ; odpa 6171 — činnost

místní správy a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejně zdravotnictví, UZ 104113013, zvýšit o 200,-

Kč. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2215. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a

ORG dle metodiky MHMP. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší MC

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



srozpočtem hl. m. Prahy. Ráda ukládá vedoucímu EO, áby zajistil provedení schváleného

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

5.15 Stanoveni terminu 1. zasedání rady v roce 2019. Předkládá: stárostá. Usnesení rady: Rada

stanovila terminy zasedání rady na čtvrtek 3. 1. 2019 a dále pak ve středu 9. 1. 2019. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 19. 12. 2018

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


