
Program 4. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

12. prosince 2018

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

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

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

4.3 Aktualizace „Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací“ dle zákona 106/1999. Předkládá:

tajemnice.

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

4.5 Stanovisko k umístění stavby „Viladům Kamýcká“, parc č. 1696 v k.ú Suchdol, stavebník: ZAK

GROUP s.r.o.

4.6 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s čerpáním grantů ve druhém pololetní školního roku 2018/2019.

Předkládá: ředitelka ZŠ M. Alše.

4.7 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2019. Předkládá: starosta.

4.8 Výpůjčka velké zasedací místnosti skautskému oddílu „Havrani“. Předkládá: starosta.

4.9 Uzavírka Místní veřejné knihovny dne 31.12. 2018. Předkládá: J. Krausová Klímová, vedoucí knihovny.

4.10 Administrace veřejných zakázek a správy profilu. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

4.11 Stanovení termínu jednání 2. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.



ZÁPISVZE 4. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 12. 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: lng. Vik, lng. Hrobská Mináriková.

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 15.45 hod.

Program zasedání:

4.1, Rozpočtové opatření - poskytnutí neinvestičních účelových prostředků ve výši 15.000 Kč

z Uřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda z důvodu

poskytnutí účelové neinv. dotace ze st. rozpočtu z Uřadu 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 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. Uprava rozpočtu

bude provedena pod číslem 2181. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ vá ORG dle metodiky

MHMP. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší MC s rozpočtem hl. m.

Prahy. Ráda ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

4.2 Odvoz odpadu, údržba zeleně. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Rada odkládá na příště.

4.3 Aktualizace „Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací“ dle zákona 106/1999.

Předkládá: tajemnice. Usnesení Rady: Ráda po úpravách schvaluje Sazebník úhrad nákladů za

poskytování informací městské části Praha-Suchdol podle zákona č. 106/199 Sb., zákona o

poskytování informací s účinností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 „S tím, že náklady na mimořádné

rozsáhlé vyhledání informací prováděné 1 pracovníkem úřadu MC stanovuje na základě vyčíslení

průměrného hodinového platu úředníků za období leden až listopad 2018 (včetně odvodů) na 300,-

Kč za každou i započatou hodinu. V ostatním zůstává sazebník beze změn. Rada ukládá tajemnicí

zabezpečit zveřejnění sazebníku na příslušných místech. Hlasování o usnesení: 5-0-0

4.4 Projekt DDM „Hlídáníčko“ v prostorách ZŠ M. Alše. Předkládá: starosta. Rada odkládá na

příště.

4.5 Stanovisko k umístění stavby „Viladům Kamýcká“, parc č. 1696 v k.ú Suchdol, stavebník:

ZAK GROUP sro. Předkládá: Ing. C Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na příště.

4.6 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s čerpáním grantů ve druhém pololetí školního roku

2018/2019. Předkládá: ředitelka ZS M. Alše. Usnesení rady: Ráda souhlasí s čerpáním následujících

grantů MC Praha-Suchdol do 30. 9. 2019 a s vyúčtováním do 30. 10. 2019:

„Konverzace s rodilým mluvčím AJ“, „Školní psycholog“, „Zažít Právo jinak — semináře“, „Supervize

pro pedagogické pracovníky“. Ráda ukládá starostovi, aby zajistil sdělení rozhodnutí Rady pání

ředitelce ZS. Hlasování o usnesení: 5-0-0

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:



4.7 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2019. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

4.8 Výpůjčka velké zasedací místnosti skautskému oddílu „Havrani“. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí s jednorázovou výpůjčkou velké zasedací místnosti radnice

skautskému oddílu „Havrani“ pro pořádání vánoční besídky dne 15. 12. 2018. Hlasování o usnesení:

5-0-0

4.9 Uzavirka Mistni veřejné knihovny dne 31. 12. 2018. Předkládá: J. Krausová Klímová, vedoucí

knihovny. Ráda bere na vědomí, že dne 31. 12. 2018 bude mít Místní veřejná knihovna v Praze

Suchdole zavřeno.

4.10 Administrace veřejných zakázek a správy profilu. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada pro administraci veřejných zakázek a správu profilu zadavatele vybrala po

provedeném cenovém průzkumu u čtyř oslovených uchazečů firmu ISES, s.r.o., IC 64583988, se

sídlem M. J. Lermontova 25, Praha 6. Rada ukládá lng. Vikovi, aby na příští jednání připravil návrh

smlouvy o dílo v souladu s cenovou nabídkou firmy ISES, s.r.o. Hlasování o usnesení: 5-0-0

4.11 Stanoveni terminu jednání 2. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Rada bere

na vědomí, že starosta stanovil termín 2. zasedání zastupitelstva na čtvrtek 24. 1. 2019.

Jednání bylo ukončeno v 17.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 12. 12. 2018

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


