
99. ZASEDÁNÍ RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 16. LISTOPADU 2016

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA — zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Jan Zoubek - radní

Omluvena: RNDr. Ludmila Knappová — radní

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, Ing. Vik

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.30 hod.

99.1 Změna čerpání rozpočtu roku 2016 — zařazení 100 % podílu na dani z příjmu právnických

osob. Pokračování bodu 90.1. Předkládá: J. Štůla, vedouci EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se

změnou rozpočtu r. 2016 a čerpáním poskytnuté neinv. dotace ve výši 100% podílu DPPO za r. 2015

takto: výdajové strana: odpa 6409 — ost, činnosti j.n. 8 pol. 5901 — nespecifikované rezervy, UZ 99,

ORJ 1000, snížit 0 Kč 1.651.200,-; odpa 2212 — silnice a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, ORJ 354

zvýšit 0 Kč 20.000,-; odpa 2212 — silnice a pol. 5171 — opravy a udržování, ORJ 901 zvýšit 0 Kč

250.000,-; odpa 3113 — základní školy apoi. 6121 — budovy haly stavby, ORJ 412, zvýšit 0 Kč

592.200,—; odpa 3314 — činnosti knihovnické a pol. 5011 — platy zam. v pracovnim poměru, ORJ 607,

zvýšit oKč 15.000,-; odpa 3314 — činnosti knihovnické apol. 5031 — povinné pojistné na soc.

zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, ORJ 607, zvýšit 0 Kč 4.000,-; odpa 3314 —

činností knihovnické a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, ORJ 607, zvýšit 0 Kč

1.500,-; odpa 6112 — zastupitelstva obcí a pol. 5023 — odměny členů zast. obcí a krajů, ORJ 920, zvýšit

0 Kč 89.000,—; odpa 6112 — zastupitelstva obcí a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejně zdravotnictví,

ORJ 920, zvýšit 0 Kč 8.000,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5011 — platy zam. v pracovním

poměru, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 175.000,-; odpa 6171 - činnost místní správy a pol. 5031 — povinné

pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 45.500,-;

odpa 6171 — činnost místní správy a a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, ORJ

901, zvýšit 0 Kč 16 000; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5021 — ostatní osobní výdaje, ORJ

901, zvýšit 0 Kč 20.000,-; odpa 6171 —— činnost místní správy a pol. 5424 — náhrady v době nemoci,

ORJ 901, zvýšit 0 Kč 25.000,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 6122 — stroje, přístroje

a zařízení, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 240.000,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 6123 — dopravní

prostředky, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 150.000,-. Příjmy ivýdaje 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 schválené změny čerpání rozpočtu. Hlasování o usnesení:

4-0-0

99.2 Rozpočtové opatření- navýšení položek rozpočtu r. 2016 o účelovou neinvestiční dotaci ve

výši 1 063 tis. Kč z obdrženého odvodu VHP. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady:

Rada na základě poskytnutí účelová neinvestiční dotace zobdrženého odvodu zVHP ajiných

technických herních zařízení za období 1. 5. 2016 — 30. 9. 2016 vcelkové výši 1.063 tis. Kč

zrozpočtu hl. m. Prahy, která je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací

působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou

sportovní výchovu mládeže registrované vjednotlivých nestátních neziskových organizacích, na

sport, kulturu, školství, zdravotnictví asociální oblast, souhlasí se zvýšením rozpočtu na r. 2016

azařazením fin. prostředků do rozpočtu na rok 2016 avsouvislosti stím schvaluje následující

rozpočtové opatření: příjmové strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně

a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 98, zvýšit

0 Kč 1.063.000,-; výdajová strana: odpa 3419 — ostatní tělovýchovná činnost a pol. 5222 — neinv.

transfery občanským sdružením, ÚZ 98, ORJ 420 zvýšit 0 Kč 531 .500,—; odpa 3399 — ostatní záležitosti

kultury, církví a sděl. prostředků a pol. 5222 — neinv. transfery občanským sdružením, ÚZ 98, ORJ 620

zvýšit 0 Kč 531.500,-. Rada bere na vědomí, že přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZMČ Praha-

Suchol č.12/13/2016 ze dne 10. 11. 2016. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu

3081; dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2016 s rozpočtem hl. m. Prahy s tím, že finanční
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prostředky z této dotace, které nebudou čerpány v r. 2016, bude možné zapojit do rozpočtu r. 2017

prostřednictvím položky 8115 s UZ 00000098. Příjmy ivýdaje 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

99.3 Změna čerpání rozpočtu roku 2016 — investiční dotace ve výši 34 mil. Kč na akci

Splaškové kanalizace — Budovec Ill. Předkládá: J. Štůia, vedoucí EO. Usneseni rady: Rada

souhlasí s následující změnou čerpání rozpočtu r. 2016 - investiční dotace na akci Splaškové

kanalizace — Budovec lll (ORG 80226): výdajová strana: odpa 6409 — ost. činnosti j.n. a pol. 5901 —

nespecifikované rezervy, UZ 84, ORJ 207, snížit 0 Kč 34,000.000,-; odpa 2321 -— odváděni a čištění

odpadních vod a nakládání s kaly a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 84, ORJ 207, zvýšit 0 Kč

34,000.000,-. Přijmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá

vedoucímu EO, aby zajistil provedeni schválené změny čerpání rozpočtu. Hlasování o usnesení:

4—0-0

99.4 Změna čerpání rozpočtu roku 2016 — investiční dotace ve výši 4 242 tis. Kč na podporu

projektů rozvoje městské zeleně. Předkládá: J. Štůla, vedouci EO. Usnesení rady: Rada z důvodu

přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4242000 Kč na podporu projektů

rozvoje zeleně schvaluje následující změnu čerpání rozpočtu na rok 2016: výdajová strana: odpa

6409 — ost. činnosti j.n. a pol. 5901 — nespecifikované rezervy, UZ 84, ORJ 254, snížit 0 Kč

4,242.000,—; odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 6129 — nákup dl. majetku j.n.,UZ

84, ORJ 254, ORG 80260, zvýšit 0 Kč 250.000,-; odpa 3745 - péče o vzhled obci a veřejnou zeleň

a pol.. 6121 — budovy, haly a stavby, nákup dl. majetku j. n.,UZ 84, ORJ 254, ORG 80284, zvýšit 0 Kč

3,642.000,-; odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 6129 — nákup dl. majetku j. n., UZ

84, ORJ 254, ORG 80285, zvýšit 0 Kč 350.000,-. Přijmy 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 schválené změny čerpání rozpočtu. Hlasování o usnesení:

4-0—0

99.5 Navýšení rozpočtu roku 2016 pro oblast školství ve výši 291,3 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu poskytnutí účelově neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m.

Prahy určené pro MŠ a ZŠ, jejichž je MČ Praha-Suchdol zřizovatelem, na posílení mzdových

nákladů asistentů pedagoga na integraci žáku a poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

hl. m. Prahy určené pro MŠ, jejichž je MČ Praha—Suchdol zřizovatelem, na posílení mzdových

prostředků zaměstnanců voblasti obecního školství na území hl. m, Prahy, schvaluje navýšení

rozpočtu na rok 2016 o 291,3 tis. Kč. Rada schvaluje s tím související rozpočtové opatření: příjmová

strana: odpa 6330 — převody vl, fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi

statutárnimi městy ajejich měs, obvody nebo částmi, UZ 91, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 250.700,-; odpa

6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy

a jejich měs. obvody nebo částmi, UZ 96, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 40.600,—; výdajová strana: odpa 3111 -

předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným přispěv. org. (MŠ Gagarinova), UZ

00091, ORJ 412, ORG 1, zvýšit oKč 68.000,-; odpa 3111 - předškolní zařízení apol. 5336 —

neinvestiční transfery zřízeným přispěv. org. (MŠ K Roztokům), UZ 00091, ORJ 412, ORG 2, zvýšit

0 Kč 68.000,-; odpa 3113 — zákl. školy pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným přispěv. org. (ZŠ),

UZ 00091, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 114.700,-; odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční

transfery zřízeným přispěv. org. (MŠ Gagarinova), UZ 00096, ORJ 412, ORG 1, zvýšit 0 Kč 20.300,-;

odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným přispěv. org. (MŠ

K Roztokům), UZ 00096, ORJ 412, ORG 2, zvýšit 0 Kč 20.300,—. Uprava rozpočtu bude provedena

pod číslem 3087, dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2016. Rada ukládá vedoucímu EO,

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

99.6 Žádost o pronájem velké zasedací místnosti MČ Praha-Suchdol pro činnost Mateřského

klubu Rybička na rok 2017. Předkládá; starosta. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr na

pronájem velké zasedací místnosti radnice pro aktivity Mateřského klubu Rybička za následujících

podmínek: Nájemní smlouva na dobu určitou od 1, 1. 2017 do 30.6.2017 a od1. 9.2017 do 31. 12.

2017, prostor bude využíván v době od 9 do 12 hodin, prostory budou po ukončení kroužků vráceny

do původního stavu, cena za pronájem činí 4.000 Kč za měsíc včetně DPH, přednostní pronájem

Sboru adventistů sedmého dne — pro aktivity Mateřskěho klubu Rybička, pronajímatel si vyhrazuje

právo na přednostní využití zasedací místnosti v případě potřeby. Rada ukládá starostovi, aby zajistil

vyvěšení záměru na pronájem na úřední desce po dobu 15 dní. Hlasování o usnesení: 4—0-0

99.7 Žádost společnosti Na co sáhne s.r.o. o pronájem pozemku parc. č. 183 v k. ú. Suchdol.

Předkládá: starosta. Ráda odkládá na příště.
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99.8 Návrh kupní smlouvy č. 175/2016 na svozové a úklidové vozidlo ZEBRA. Předkládá: ing.

M, Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje předloženou kupní

smlouvu č. 75/2016 s vybranou společností ZEBRA GROUP s ro., lČ: 02864240, se sidlem Týnská

1053/21, Praha 1, 110 00, na nákup svozového a úklidového vozidlo ZEBRA, za cenu 1.738.800 Kč

bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

99.9 Dodatek č. 1 koncesní smlouvy č. 391/2015 o provozování kanalizace. Pokračování bodu

85.9. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci

o souhlasněm vyjádření SFZP k návrhu dodatku č. 1 koncesní smlouvy, který u splaškových vod

čištěných na ČOV Roztoky řeší podmínky změny ceny stočného v průběhu kalendářního roku. Rada

souhlasí s návrhem dodatku č. 1 koncesní smlouvy č, 391/2015 na provozování kanalizace

a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1. Hlasování o usnesení: 4-0-0

99.10 Výběr dodavatele akce Revitalizace vodoteče Keltů. Pokračování bodu 97.13. Předkládá:

Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zprávu z otevírání

nabídek na akci Revitalizace vodoteče Keltů a Zápis zjednání hodnotící komise na tuto akci. Rada

schvaluje výběr dodavatele akce, společnost Amika FIRST s.r.o., Primátorska' 296/38, 180 00 Praha

8, [024219169 za nabídnutou cenu 3 771 105,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

o dílo. Hlasování o usnesení: 4—0-0

99.11 Rozpočet na rok 2017 — finanční vztahy hl. m. Prahy a státního rozpočtu k městským

částem. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že dotace hlavního města Prahy do rozpočtu

MC Praha-Suchdol na rok 2017 je navržena ve výši 28,038 milionů tis, Kč a dotace na výkon státní

správy ve výši 186 tis. Kč.

99.12 Žádost o dotaci na „Elektromobil pro MČ Praha-Suchdol“ z výzvy č. 13/2016 Národního

programu ŽP. Předkládá; starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje podání žádosti odotaci na

„Elektromobil pro MČ Praha-Suchdol" 2 výzvy č. 13/2016 Národního programu ŽP a podání žádosti

na hl. m. Prahu o souhlas s podáním uvedené žádosti. Rada ukládá starostovi, aby zajistit zaslání

žádosti na MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0—0

Po projednání bodu 99.12 se na jednáni dostavila RNDr. Knappová.

99.13 Návrh smlouvy o vytvoření a veřejném nedívadelním provozování uměleckého výkonu —

moderování Čertobraní dne 4. 12. 2016. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady:

Rada schvaluje předloženou smlouvu o vytvoření a veřejném nedívadelním provozování uměleckého

výkonu, moderování Čertobrani dne 4.12. 2016, s_apověřuje starostu

podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0—0

99.14 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: RNDr. L. Knappová, radni.

Usnesení rady: Rada žádá ředitele škol zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol, aby radě zaslali

seznamy pedagogických pracovníků a vychovatelů škol, kteří působí na školách v obdobi září až

prosinec 2016. Hlasování o usnesení: 5-0—0

99.15 Dary členům JSDH. Předkládá: starosta. Usnesení rady; Rada na základě návrhu

předloženého velitelem JSDH schvaluje dary členům Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za práci

ve prospěch městské části na údržbě požární techniky a za reprezentaci MC v roce 2016 v celkové

výši 60.550 Kč. Rada ukládá tajemnicí, aby zajistila přípravu darovacích smluv na uvedené dary.

Hlasování o usnesení: 5—0-0

99.16 Jmenování Participatiční skupiny projektu ŽIJEME ZDE SPOLU - PARTICIPATIVNÍ

ROZPOČET. Předkládá: lng. Štěpánková. Usnesení rady: Rada vsouladu se zastupitelstvem

schválenými zásadami projektu ŽIJEME ZDE SPOLU - PARTICIPATIVNI ROZPOČET městské části

Praha-Suchdol pro rok 2017 rada MČ jmenuje Participačni skupinu jako svůj poradní orgán. Členy

Participačni skupiny jsou jmenováni: Petr Vorel, Petr Svoboda, Milan Kučera, Oldřich Bradáč, Dora

Stamenova, Zuzana Krumpholcová, Adriana Skálová, Tereza Mašková, Hana Kulhánková, Pavla

Bradáčová, Romana Bocková, Marek Jakubík, Věra Štěpánková. Rada bere na vědomí, že první

jednání Participačni skupiny se uskuteční v pondělí 21. listopadu od 20 hodin na radnici. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 19.05 hod.
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