
Program 140. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

4. října 2017

140.1 Představení vedoucí Odboru vnitřní správy Ing. Jany Těšíkové. Předkládá: tajemnice.

140.2 Revokace usnesení č. 139.2 ze dne 27. 9. 2017. Rozpočtové opatření - poskytnutí neinvestičních

účelových prostředků ve výši 16.000 Kč z Ministerstva financí na přípravu volby prezidenta

CR. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

140.3 Prominutí dluhu ve výši 3,96 Kč v souvislosti s náhradou škody způsobené odcizením kamery a

poškozením sloupu. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

140.4 Organizace slavnostního oběda pro jubilanty 2017. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

140.5 Poděkování za organizaci XIII. SUCHDOLSKÉHO POSVÍCENÍ 2017. Předkládá: z. Krumpholcová,

ref. kultury.

140.6 Žádost společnosti ReJePan s.r.o. o informace dle zákona 106/1999 Sb. Předkládá: tajemnice.

140.7 Oprava komunikací - dlažba a asfalt klasickou metodou. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, referent

realizace investic.

140.8 Žádost o podporu projektu výstavby bytového domu se startovacími byty Kamýcká 684 z fondu

Rozvoje dostupného bydleni na území hl. m. Prahy. Pokračování bodu 128.21. Předkládá: starosta.

140.9 Smlouva č. 165/2017 na pronájem nebytového prostoru, Stehlíkova 930. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

140.10 Výpůjčka části pozemku parc.č. 2375, k.ú. Suchdol o výměře 8 m2 ČZU pro umístění potače.

Předkládá: starosta.



140. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 4. ŘÍJNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Jan Zoubek - radní

Omluvena: RNDr. Ludmila Knappová - radní

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, lng. v. Vik

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.45 hod.

Program jednání:

140.1 Představení vedoucí Odboru vnitřní správy Ing. Jany Těšíkové. Předkládá: tajemnice.

Tajemnice představila radním pání Ing. Janu Těšíkovou, vedoucí Odboru vnitřní správy Úřadu MČ

Praha-Suchdol.

140.2 Revokace usnesení č. 139.2 ze dne 27. 9. 2017. Rozpočtové opatření - poskytnutí

neinvestičních účelových prostředků ve výši 16.000 Kč z Ministerstva financí na přípravu volby

prezidenta CR. Předkládá: J. Stůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada revokuje usnesení 139.2 ze

dne 27. 9. 2017 z důvodu nesprávného zařazení dotace na přípravu volby prezidenta CR do odpa

6171 — činnost místní samosprávy. Rada schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2017 o účelovou

neinvestiční dotaci v celkové výši 16 tis. Kč a s tím související 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 98008, zvýšit 0 Kč 16.000,-; výdajová strana: odpa

6118 — volby prezidenta republiky a pol. 5139 — nákup materiálu, UZ 98008, zvýšit 0 Kč 16.000,-.

Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2099. Příjmy i výdaje 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

140.3 Prominuti dluhu ve výši 3,96 Kč v souvislosti s náhradou škody způsobené odcizením

kamery a poškozením sloupu. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu

neúměrnosti nákladů na vymáhání schvaluje prominutí dluhu ve výši 396 Kč, který vznikl

vsouvislosti s náhradou škody způsobené odcizením kamery a poškozením sloupu usvědčeným

viníkem (rozsudek pod sp. zn. 16 T 69/2015). Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil proúčtování

prominutí dluhu a ve spolupráci s OHSOM vyřazení majetku (kamera a příslušenství) z evidence.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

140.5 Organizace slavnostniho oběda pro jubilanty 2017. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury. Usnesení rady: Ráda souhlasí s organizací slavnostního oběda pro jubilanty ve čtvrtek

9. listopadu 2017 od 12 do 15 hodin v hotelu Galaxie. Rada pověřuje Z. Krumpholcovou organizaci

oběda (pozvání jubilantů, objednání pohoštění v hotelu Galaxie, kapely a fotografa). Dále rada

pověřuje starostu k odeslání požadavku pro seznam jubilantů do registru obyvatel. Hlasování

o usnesení:4-0-0

140.4 Poděkování za organizaci XIII. SUCHDOLSKÉHO POSVÍCENÍ 2017. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Ráda děkuje za organizaci XIII. SUCHDOLSKÉHO

POSVICENI, které proběhlo ve čtvrtek 28. září 2017 na Suchdolskěm náměstí. Poděkování patří

zejména suchdolským hasičům a zaměstnancům úřadu, kteří postavili pódium pro hudební projekci,

zapůjčili lavice a stoly, pomohli s montáží a demontáží stanů. Dále děkujeme ZS M. Alše za

organizaci běhu pro ZS M. Alše a za vystoupení dětskěho pěveckého sboru MIKES, pěveckému

sboru Suchdol Zpívá za vystoupení, spolku Suchdol Sobě a zejména aktivním dobrovolníkům za

nápečeně dobroty a za přípravu posvícenské polěvky, Domovu Sedlec za divadelní představení a

rukodělný stánek, MK Rybička za doprovodné aktivity pro děti, AJK za projížďku dětí na konících á

Vojtovi Novákovi za zajištění ozvučení. Rada děkuje kulturní referentce Z. Krumpholcové za

celkovou koordinaci akce. Hlasování o usnesení: 4-0-0

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:



140.6 Žádost společnosti ReJePan s.r.o. o informace dle zákona 106/1999 Sb. Předkládá:

tajemnice. Rada odkládá na příště. „

140.7 Oprava komunikací - dlažba a asfalt klasickou metodou. Předkládá: lng. C. Mudruňka,

referent realizace investic. Rada odkládá na příště.

140.8 Žádost o podporu projektu výstavby bytového domu se startovacími byty Kamýcká 684

z fondu Rozvoje dostupného bydleni na území hl. m. Prahy. Pokračování bodu 128.21.

Usnesení rady: Hlasování o usnesení: Rada bere na vědomí, že záměr projektu výstavby bytového

domu se startovacími byty Kamýcká 684 byl projednán s radním hlavního města Prahy lng. Radkem

Lackem. Rada po úpravách schvaluje "Zádost o podporu projektu výstavby bytového domu se

startovacími byty Kamýcká 684 z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy" a ukládá

starostovi, aby zajistil její doručení na HMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

140.9 Smlouva č. 165/2017 na pronájem nebytového prostoru, Stehlíkova 930. Předkládá: Ing.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje smlouvu č. 165/2017 na

pronájem nebytového prostoru v suterénu domu Stehlíkova č. p. 930 o výměře 15 m2"paní |_-

N—Hlasování o usnesení: 4-0-0

140.10 Výpůjčka části pozemku parc. č. 2375, k. ú. Suchdol o výměře 8 m2 ČZU pro umístění

poutače. Předkládá: starosta. Lgsnesení rady: Rada schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 2375

v k. ú. Suchdol o výměře 8 m2 Ceské zemědělské univerzitě pro umístění poutače pro akci 7. ročník

Life Sciences film festival, ato od 5. 10. 2017 do 20. 10. 2017. Rada schvaluje výpůjční smlouvu na

uvedenou výpůjčku a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 4. 10. 2017.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


