
Program 143. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

25. října 2017

143.1 Návrh rozpočtového opatření - navýšení rozpočtu roku 2017 o účelovou neinvestiční dotaci na

aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 945 Kč. Předkládá: J.“Stůla, ved. EO.

143.2 Rozpočtové provizorium na rok 2018. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

143.3 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2018. Předkládá: J. Štůlá, ved. EO.

143.4 Rozpočtové opatření r. 2017 - změna čerpání roz. ve výši 230,5 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla, ved.

EO.

143.52měny v odměňování zastupitelů - pokračování bodu 142.2. Předkládá: J. Martincová,

personalistka.

143.6 žádost pana.poskytnutí náhrady škody. Překládá: Ing. M. Kosař, ved. OHSOM.

143.7 Návrh pojistné smlouvy - pojištění členů JSDH. Předkládá: Ing. M. Kosař— ved. OHSOM.

143.8 Návrh pojistné smlouvy - pojištění odpovědnosti městské části za škodu na akci ČERTOBRANÍ.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

143.9 Návrh na vypsání výběrového řízení na pozici vedoucí knihovny Praha-Suchdol. Předkládá: K.

Vostrovská, vedoucí knihovny

143.10 Hodnocení ředitelů zřizovaných škol. Předkládá: RNDr. L. Knappová, radní.

143.11 Vernisáž výstavy Suchdolští Ochotníci. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

143.12 Program 17. zasedání zastupitelstva. Předkládá: starosta.

143.13 Záznam zjednání KURI. Předkládá: starosta

143.14 Návrh SoD s firmou COLMEX s.r.o. na realizaci fitparku Na Rybářce. Předkládá: starosta

143.15 Změna čerpání rozpočtu 3017 — financování odpa 3746 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

ve výši 300 tis. Kč. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

143.16 Žádost o dotaci Zelené oázy 2017 Nadace Partnerství. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

143.17 Obnova stromořadí v ulici K Horoměřicům. Předkládá: Ing. M. Novotný.



143. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 25. ŘÍJNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Ján Zoubek - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

Omluveni: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Zapisovatel: starosta

Jednání bylo zahájeno v 16 hod.

Program jednání:

143.1 Návrh rozpočtového opatření - navýšení rozpočtu roku 2017 0„ účelovou neinvestiční

dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 945 Kč. Předkládá: J. Stůla, ved. EO. Usnesení

rady: Ráda souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2017 o účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši

945 Kč a schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpá 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 1 000,-; výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol.

5011 — pláty zam. v pracovním poměru, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 600,-; odpa 6171 — činnost místní

správy a pol. 5031 — povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti,

UZ 13101, zvýšit 0 Kč 200,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5032 — povinné pojistné na

veřejně zdravotnictví, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 200,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2111.

Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ á ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO,

aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

143.2 Rozpočtové provizorium na rok 2018. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Ráda

souhlasí s navrženým rozpočtovým provizoriem a žádá finanční výbor a zastupitelstvo o jeho

projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

143.3 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2018. Předkládá: J. Štůlá, ved. EO. Usnesení

rady: Rada odkládá projednání na příště.

143.4 Návrh rozpočtového opatření r. 2017 — změna čerpání rozpočtu ve výši 230,5 tis. Kč.

Předkládá: J. Stůla, ved. EO. Usnesení rady: Radá souhlasí se změnou čerpání rozpočtu na rok 2017

v celkové výši 230 500,- Kč takto: výdajová strana: odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, ORJ 254, snížit 0 Kč 230 500,- odpa 6171 — činnost místní

správy a pol. 5011 — pláty zam. v pracovním poměru, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 120 000,- odpa 6171 —

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

zaměstnanosti, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 30 000,- odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5032 — povinně

pojistně na veřejně zdravotnictví, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 11 000,- odpá 3314 — činnosti knihovnické a

pol. 5011 — pláty zam. v pracovním poměru, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 50 000,- odpa 3314 — činnosti

knihovnické á pol. 5031 — povinně pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku

zaměstnanosti, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 12 500,- odpa 3314 — činnosti knihovnické a pol. 5032 — povinné

pojistně na veřejně zdravotnictví, ORJ 607, zvýšit 0 Kč 4 500,- odpa 3314 — činnosti knihovnické a pol.

5424 — náhrady mezd v době nemoci, ORJ 607, zvýšit 0 Kč 2 500,-. Příjmy i výdaje budou označeny

UZ, ORJ á ORG dle metodiky MHMP. Ráda ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení

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

143.5 Změny v odměňování zastupitelů - pokračování bodu 142.2. Předkládá: J. Martincová,

personalistka. Ráda bere na vědomí, že z důvodu změny zákona o HLMP musí být ukončena k 31.

12. 2017 mandátní smlouva se stávajícím předsedou přestupkové komise. Rada ukládá tajemnicí

zajistit výběr nového předsedy přestupkové komise od 1. ledna 2018. Rada doporučuje

Zastupitelstvu stanovit odměnu členů zvláštních orgánů městské části od 1. 1. 2018 ve výši:

předsedá 15 000,- Kč za měsíc, člen 200,- Kč za hodinu. Hlasování o usnesení: 4-0-1, lng. Vik se

zdržel.

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:



143.6 žádost panas-o poskytnutí náhrady škody. Překládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM.

Rada souhlasí s poskytnutím náhrady škody v souvislosti s únikem vody (požár chatky). Hlasování

o usnesení: 5-0-0

143.7 Návrh pojistné smlouvy č. 0516071018 o pojištění členů JSDH. Překládá: lng. M. Kosař,

ved. OHSOM. Rada odkládá ná příště.

143.8 Návrh pojistné smlouvy č. 018 — jednorázové pojištění odpovědnosti pořadatelů akce

Certobraní. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje pojistnou smlouvu s Hasičskou

vzájemnou pojišťovnou - pojištění odpovědnosti městské části za škodu - akce městské části Praha-

Suchdol a SDH Suchdol CERTOBRANI, misto konání Suchdolské náměstí, dne 3. 12. 2017,

jednorázové pojistné 600 Kč, pojistná částka 400.000 Kč. Ráda pověřuje starostu podpisem

smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

143.9 Návrh na vypsání výběrového řízení na pozici vedoucí knihovny Praha-Suchdol.

Předkládá: K. Vostrovská, vedoucí knihovny. V souvislosti s ukončením pracovního poměru na dobu

určitou ke dni 4. 1. 2018 na pozici vedoucí knihovny rada vyhlašuje výběrové řízení na pozici

vedoucí místní veřejné knihovny Praha-Suchdol a ukládá tajemnicí jej realizovat. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

143.10 Hodnoceni ředitelů zřizovaných škol. Předkládá: RNDr. L. Knappová, radní. Rada

souhlasí s odměnámi ředitelům škol zřizovaných městskou částí:

a) Stanislavu Zelenému, řediteli MŠ Gagarinova:

- za úspěšnou pedagogickou i personální práci a dobrý hospodářský výsledek

- za mimořádnou péči o děti se specifickými potřebami (spolupráce s asistenty pedagogů, osobní

vedení logopedického kroužku Jazýčkohraní)

- za péči o venkovní prostory (výstavba dopravního hřiště)

- za aktivní zapojení do kulturního života MČ (divadelní představení při vítání občánků)

b) Jaroslavé Hešíkové, ředitelce MŠ K Roztokům:

- za úspěšnou pedagogickou i personální práci

- za zdařilou rekonstrukci přízemí budovy včetně vybudování nového dřevěného podia s úložnými

prostory pro hráčky

- za pokračování úspěšného projektu Čteme dětem (rodiče chodí číst dětem v době odpočinku)

- za rozsáhlou mimoškolní a zájmovou činnost (pokračování kroužku jógy a keramiky)

- za realizaci projektu "Zdravá svačinká" (ve spolupráci s radnicí)

- za nadstandardní komunikaci s rodiči (seminář "Poznejme sebe, abychom pochopili druhé",

pozitivní zpětná vazba získaná v dotaznících)

c) Alexandře Kejharové, ředitelce ZŠ M. Alše:

- za personální zajištění chodu školy v souvislosti s nárůstem počtu tříd a zvýšenými nároky

spojenými s inkluzí

- za mimořádně organizační práce spojené s rekonstrukcí a rozšiřováním kapacity školy

- za mimořádně aktivní zapojení školy do společenského a kulturniho života městské části

Hlasování o usnesení: 5-0-0

143.11 Výstava Suchdolští ochotníci v Alšově kabinetě. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Rada souhlasí s uspořádáním výstavy „Suchdolští ochotníci — historie ochotnického divadla na

Suchdole“ v Alšově kabinetě od 5. 11. 2017 do 31. 1. 2018. Výstavu připravují pánové Josef Jánský

a Bohumil Sommer za podpory kurátorky Jitky Hlaváčkově. Vernisáž proběhne v neděli 5. listopadu

2017 v 18.30 na suchdolskě radnici. Součástí vernisáže bude i divadelní hra JELENA v podání

současných Ochotných Suchdolníků. Hlasování o usnesení: 5-0-0

143.12 Program 17. zasedání zastupitelstva.“ Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada po

úpravách schvaluje program 17. zasedání ZMC Praha-Suchdol a doporučuje jej zastupitelstvu

k projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

143.13 Záznam zjednání KURI. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko k záměru - Rekonstrukce a přístavba RD v ul. K Horoměřicům 547/14,

Praha-Suchdol, parc. č. 1804, 1805, k. ú. Suchdol, projektant / žadatel: Ing. arch. T- M-,

FADW, s.r.o. Ráda na základě doporučení KURI souhlasí s přepracovanou studií rekonstrukce RD za

podmínky dodržení počtu vázaných i návštěvnických parkovacích míst k nemovitosti. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

143.14 Návrh SoD s firmou COLMEX s.r.o. na realizaci fitparku Na Rybářce. Předkládá:

starosta. Ráda potvrzuje objednávku č. 17, PO430 na částku 600.895 Kč s DPH a po úpravách

schvaluje návrh Smlouvy o dílo na realizaci Fitparku na hřišti Na Rybářce s firmou Colmex s.r.o., IC

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



29037221, Praha 3. (4 stanice workout hřiště s dopadovou plochou s realizací do 31.12. 2017 a

běžecká dráha z Iitého tartanu v případě nepříznivých klimatických podmínek s realizací do 30. 4.

2018). Rada ukládá starostovi podepsat objednávku a smlouvu o dilo. Hlasování o usneseni: 5-0-0

143.15 Změna čerpání rozpočtu 2017 -vfinancování odpa 3746 — péče o vzhled obci a veřejnou

zeleň ve výši 300 tis. Kč. Předkládá: J. Stůla, ved. EO. Rada souhlasí s úpravou rozpočtu r. 2017 a

ukládá OE provést úpravu rozpočtu dle metodiky MHMP (viz příloha dopis). Výdajová strana odpa

6171 — činnost místní správy a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ORJ 901, snížit 0 Kč 300 000.- odpa

3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ORJ 254, zvýšit o Kč

300 000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky a zpracování účetnictví a

rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Hlasování o usneseni: 5-0-0

143.16 Žádost o dotaci Zelené oázy 2017 Nadace Partnerství. Předkládá: Z. Krumpholcové.

Usneseni Rady: Rada souhlasí s podáním žádosti MC na projekt Hydroponického pěstování a

podpora drobného pěstování na Komunitní zahradě Suchdol v rámci vyhlášené výzvy Nadace

Partnerství Zelene oázy 2017 v celkových nákladech do 140 tisíc Kč. Rada ukládá Z. Krumpholcové

podat žádost do 31.10. 2017 formou el. podání grantys.cz. Hlasování o usnesení: 5-0-0

143.17 Obnova stromořadí v ulici K Horoměřicům. Předkládá: lng. M. Novotný. Usnesení Rady:

Rada odkládá na příště.

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 25. 10. 2017.

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


