
Program 167. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

18. dubna 2018

167.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o neinv. dotace pro ZŠ ve výši 477 261,20

Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

167.2 Rozpočtové opatření - nayýšení rozpočtu r. 2018 — o inv. dotaci ve výši 8 mil Kč na akci

Modernizace a rozšíření areálu ZS M. Alše (ORG 80794). Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

167.3 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2018 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 328 tis.

KČ z obdrženého odvodu VHP. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

167.4 Rozpočtové opatření navýšení rozpočtu roku 2018- ponechání účelových prostředků v celkové

výši 57 085 408,70 Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

167.5 Rozpočtové opatření r. 2018- poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 15 000.- Kč z

Úřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Štůla, vedoucí E0.

167.6 Obnova infrastrukturního majetku - kanalizace. Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty.

167.7 Aukce elektřiny- návrh smlouvy s Energie, s.r.o. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

167.8 Poděkování organizátorům akce Pátek 13!. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

167.9 Organizace akce Restaurant Day. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

167.10 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm. Předkládá: starosta.

167.11 Připomínky k návrhu změny ÚP hl. m. Prahy Z-2832/00. Předkládá: starosta.

167.12 Garáže Výhledy na pozemku parc.č. 1627/60 k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta.

167.13 Informace o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl.m. Prahy. Předkládá: starosta.

167.14 Program Čistá energie Praha 2018 — doplněná pravidla. Předkládá: starosta.

167.15 Vyhlášení záměru na pronájem pozemku -— zahrádky, parc. č. 393/3, k.ú. Sedlec. Předkládá: Ing.

M. Kosař, vedoucí OHSOM.



ZÁPIS ze 167. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA - SUCHDOL

DNE 18. DUBNA 2018

Přítomni: lng. Petr Hejl — starosta

lng. Václav Vik — místostarosta

Ing. Véra Štěpánková - místostarostka

RNDr. Ludmila Knappová — radní

Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: RNDr. Knappová, lng. Vik

Zapisovatel: lng.Štěpánková

Jednání bylo zahájeno v 16.45 hod.

Program zasedání:

167.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o neinv. dotace pro ZŠ ve výši

477 261,20 Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje úpravu rozpočtu

r. 2018 o neinv. dotaci v celkové výši 477,2 tis. Kč takto: Přijmová strana: odpa 6330 — převody vl.

fondům v rozpočtech územní úrovně a poi. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými

obvody nebo částmi, UZ 33063, ORJ 412, ORG 10427, zvýšit 0 Kč 477 200,-. Výdajová strana: odpa

3113 — zákl. školy pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným přispěv org. (ZŠ), UZ UZ 103133063.

ORJ 412, ORG 10427, zvýšit 0 Kč 238 600,—; odpa 3113 — zákl. školy pol. 5336 — neinvestiční transfery

zřízeným příspěv. org. (ZŠ), UZ UZ 103533063, ORJ 412, ORG 10427, zvýšit 0 Kč 238 600,-. Úprava

rozpočtu bude provedena pod číslem 2024. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového

opatření. Hlasování o usnesení: 5—0—0

167.2 Rozpočtové opatření- navýšení rozpočtu r. 2018 -— o inv. dotaci ve výši 8 mil Kč na akci

Modernizace a rozšíření areálu ZS M. Alše (ORG 80794). Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

Usnesení rady: Rada souhlasí se zvýšení rozpočtu na rok 2017 o neinv. dotaci v celkové výši 8,0

mil. Kč takto: Přijmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol.

4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 84, ORG 80794,

ORJ 412, zvýšit 0 Kč 8 000 000,-. Výdajová strana: odpa 3113 — zákl. školy a pol. 6121 — budovy, haly

a stavby, UZ 84, ORG 80794, ORJ 412, zvýšit 0 Kč Kč 8 000 000,-. Úprava rozpočtu bude provedena

pod číslem 3020, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání za

rok 2018 s rozpočtem hl. m. Prahy. Přijmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG die metodiky

MHMP (viz příloha dopis). Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného

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

167.3 Rozpočtové opatření- navýšení rozpočtu r. 2018 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši

328 tis. KČ z obdrženého odvodu VHP. Předkládá: J. Štůla, vedouci EO. Usnesení rady: Rada

souhlasí se zvýšením rozpočtu na r. 2018 a zařazením fin. prostředků o částku ve výši 328 tis. Kč

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

převody mezi statutárnimi městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 98 zvýšit 0 Kč 328 000,-

výdajová strana: odpa 3419 — ostatní tělovýchovná činnost a pol. 5222 — neinv. transfery občanským

sdružením, ÚZ 98, ORJ 420 zvýšit 0 Kč 164 000.-; odpa 3314 — činnosti knihovnické a pol. 5168 —

služby zpracování dat a inf. a kom. technologiemi, ÚZ 98, ORJ 607 zvýšit 0 Kč 30 000,-; odpa 3399 —

ostatni záležitosti kultury, církvi a sdél. prostředků a pol. 5169 — nákup ost. služeb, ÚZ 98, ORJ 620

zvýšit 0 Kč 90 000,-; odpa 3399 — ostatni záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků a pol. 6122 —

neinv. transfery občanským sdružením, ÚZ 98, ORJ 620 zvýšit 0 Kč 44 000,-. Rozpočtové opatření

bude provedeno pod č. dokladu 3019. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2018

s rozpočtem hl. m. Prahy s tim, že tyto finanční prostředky z této dotace, které nebudou čerpány v r.

2018, bude možné zapojit do rozpočtu r, 2019 prostřednictvím položky 8115 s UZ 00000098. Příjmy

ivýdaje budou označeny UZ. ORJ a ORG dle metodiky MHMP (viz příloha dopis). Rada ukládá
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vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení:

5-0-0

167.4 Rozpočtové opatření navýšení rozpočtu roku 2018- ponechání účelových prostředků

v celkové výši 57 085 408,70 Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí

se zvýšení rozpočtu r. 2018 o ponechání účelových inv. prostředků v celkové výši 57 085 408,70 Kč

takto: příjmová strana: odpa 0 a pol. 8115 — změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních

účtech, zvýšit 0 Kč 57 085 300,— výdajová strana: odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

a pol. 6129 — nákup dl. majetku j.n., UZ 90, ORJ 254, ORG 80260, zvýšit 0 Kč 34 200,-; odpa 3745 —

péče ovzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 6129 — nákup dl. majetku j.n., UZ 90, ORJ 254, ORG

80285, zvýšit 0 Kč 227 000,-; odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol.. 6121 — budovy,

haly a stavby, nákup dl. majetku j.n., UZ 90, ORJ 254, ORG 80805, zvýšit 0 Kč 127 400,-; odpa 2321 —

odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ

207, ORG 80 226, zvýšit 0 Kč 1 148 000,-; odpa 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání

s kaly a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 207, ORG 80 806, zvýšit 0 Kč 8 700 000,—;

odpa 2212 —— silnice a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 354, ORG 80 807 zvýšit 0 Kč

19 343 900,—; odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 6121 — budovy, haly a stavby,

UZ 90, ORJ 254, ORG 80390, zvýšit 0 Kč 427 100,-; odpa 3113 — základní školy apol.. 6121 -—

budovy, haly a stavby. UZ 90, ORJ 412, ORG 80418, zvýšit 0 Kč 14 112 700,-; odpa 3429 — ost.

zájmová činnost a rekreace 3 pol, 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 420, ORG 80599, zvýšit

0 Kč 233 600,-; odpa 3419 —— ost. tělovýchovná činnost a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90,

ORJ 420, ORG 80658, zvýšit 0 Kč 370 000,—; odpa 3639 — komunální služby a územní rozvoj j.n. a pol.

6130 — pozemky., UZ 90, ORJ 801, ORG 80723, zvýšit 0 Kč 3 570 000,—; odpa 2321 — odvádění

a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a pol 5171 — opravy a udržování, UZ 90, ORJ 207, zvýšit

0 Kč 8 742 600,-; odpa 4379 — ostatni služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5139 — nákup

materiálu, UZ 118, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 30 800,-; odpa 4379 — ostatni služby a činnosti v oblasti

sociální prevence a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 118, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 18 000,—. Úprava

rozpočtu bude provedena pod číslem 3015, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci

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

ORJ aORG dle metodiky MHMP (viz příloha dopis). Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil

provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5—0—0

167.5 Rozpočtové opatření r. 2018- poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 15 000.-

Kč z Úřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J, Štůla, vedouci EO. Usneseni rady: Rada souhlasí

s navýšením rozpočtu na rok 2018 oúčelovou neinv. dotaci vcelkové výši 15 000- Kč takto:

příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody

mezi statutárními městy ajejich městskými obvody nebo částmi, UZ 13101, zvýšit oKč 15 000,-

výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pot 5011 — platy zam. v pracovním poměru, UZ

13101, zvýšit 0 Kč 11 200,—; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5031 — povinné pojistné na soc.

zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 2 800,-; odpa 6171 —

činnost místní správy a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejné zdravotnictvi, UZ 13101, zvýšit 0 Kč

1 000,—. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2033. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP (viz příloha dopis). Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil

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

167.6 Obnova infrastrukturního majetku - kanalizace. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí žádost 1. Vodohospodářské s.r.o. o doplnění podkladů (údaje

o tvorbě a čerpání finančních prostředků na obnovu kanalizace 2009-2017) pro vyúčtování nákladů

na vodné a stočné, které jsou součástí provozních údajů zasílaných na Ministerstvo zemědělství.

Rada ukládá lng. Novotnému ve spolupráci s OHSOM a EO zajistit příslušné podklady a po

konzultaci sVRV, as zaslat požadované podklady provozovateli kanalizace vtermínu do 30.4.

2018. Hlasování o usnesení: 5—0—0

167.7 Aukce elektřiny - návrh smlouvy s Energie, s.r.o. Předkládá: lng. M. Kosař, vedouci OHSOM.

Usnesení rady: Rada doporučuje uzavřít smlouvu pod číslem 49/2018 s dodavatelem, společnosti

X-Energie, sro IČ: 24817782 se sídlem: Na Poříčí 1046/24, 110 00, Praha 1 a pověřuje starostu

jejim podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

167.8 Poděkování organizátorům akce Pátek 13!. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Rada MČ děkuje organizaci Centrum péče o děti a rodinu, z, s., a záchranářům BALIC

za přípravu projektu Pátek 13!, který proběhl v pátek 13. 4. 2018 na Komunitní zahradě Suchdol pro

žáky základní školy M Alše iveřejnost Záchranáři zážitkovou formou seznámili účastníky

s poskytováním první pomoci, poradili, jak se chovat v krizových swskytli/3Žwku
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první pomoci. Akce byla financována z dotačních programů organizace. Dále rada děkuje

zaměstnancům společnosti Hilton, kteří tuto akci podpořili komunitním vařením se šéfkuchařem

a zajistili pro žáky pohoštění. Rada pověřuje starostu, aby organizacím zaslal poděkování. Hlasování

o usneseni15—O-O

167.9 Organizace akce Restaurant Day. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. Kultury. Usnesení rady:

Rada městské části souhlasí s organizací celosvětového gurmánskěho festivalu Restaurant Day,

který se letos koná v sobotu 19. května 2018 od 11 do 18 hodin na komunitní zahradě, Součástí

programu bude vystoupení flétnového souboru Aulos a další hudební skupiny. Městská část zajistí

ozvučení, hudební vystoupení, mobilní WC a zapůjčení vybavení pro zájemce. Každý z občanů se

může zapojit. Hlasování o usnesení: 5-0-0

167.10 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm. Předkládá: starosta. Rada

projednala návrh memoranda o spolupráci při přípravě projektu nové multifunkční haly s venkovním

sportovištěm a žádá TJ Sokol o zaslání připomínek. Hlasování o usnesení: 5-0-0

167.11 Připomínky knávrhu změny ÚP hl. m. Prahy Z-2832/00. Předkládá: starosta. Rada

souhlasí s návrhem připomínek ke změně UP Z—2832/00. Hlasování o usnesení: 5-0-0

167.12 Garáže Výhledy na pozemku parc. č. 1627/60 k. ů. Suchdol. Předkládá: starosta. Rada

žádá výbor spolku Garáže Výhledy 1 o projednání základních podmínek budoucího řešení užívání

pozemku parc. č. 1327/60 včetně střechy garáží na jeho části stojících. Hlasování o usnesení: 5—0-0

167.13 Informace oveřejném vystavení návrhu Územního plánu hl. rn. Prahy. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí informaci o zveřejnění návrhu nového územního plánu.

167.14 Program Čistá energie Praha 2018 — doplněná pravidla. Předkládá: starosta. Rada bere

na vědomí informaci o rozšíření pravidel dotačního programu.

167.15 Vyhlášení záměru na pronájem pozemku — zahrádky, parc. č. 393/3, k. ú. Sedlec.

Předkládá: lng, M Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje vyhlášení záměru na

pronájem pěti zahrádek o těchto výměrách: díl A 300 m2, díl B 310 m2, díl B 300 m2, díl D 310 m2

a díl E 300 m2 na části pozemku 393/3, k. ú. Sedlec. Podmínky záměru; nájemní smlouva na dobu

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, cena za pronájem činí 11 Kč za m2 a rok, (zájemci o zahrádku

podají písemnou žádost zalepenou vobálce, nadepsané heslem “pronájem zahrádky“ do podatelny,

kde uvedou své nacionále a kontakt a budou vyzváni k osobní návštěvě a následně k podpisu

smlouvy). Kritériem pro pořadí uchazečů pro výběr pozemku a pro rozhodnutí o pronájmu zahrádky je

datum a hodina podání, nejdříve podaná nabídka bude vyhodnocena jako první vpořadí. Možnost

umístění zahradního domku pro potřeby zahrádkářské činnosti o rozloze max. 3x3 metry, při skončení

nájmu nájemce pozemek na své náklady kompletně vyklidí, tzn. odstraní všechny stavby a zařízení

a uvede jej do řádného stavu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak, pokud tak neučiní, bude

vyklizení provedeno na náklady nájemce. Zahrádka není určena k bydlení. Rada pověřuje starostu

vyhlášením záměru. Hlasování o usnesení: 5-0—0

Jednání bylo ukončeno v 18.10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 18. 4. 2018,
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