
STAROSTA MČ PRAHA-SUCHDOL

svolává na

ČTVRTEK 28. BŘEZNA 2019 od 18°° hod

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA—SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MČ Praha—Suchdol (3. podlaží)

Program zasedání:

Diskuse.

1. Účetní závěrka MČ Praha—Suchdol za rok 2018.

2. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol — dotace z hl.m. Prahy.

3. Přijetí neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z VHP.

4. Účast MČ Praha-Suchdol v projektu SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL

EUROPE.

5. Nákup užitkového elektrovozidla.

6. Výstavba splaškové kanalizace v ul. Na Mírách.

7. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.

8. Přijetí dotace z MŠMT ; provgramu "depora škol formou projektů zjednodušeného

vykazování - šablony pro MS a 28 ll" pro ZS M. Alše.

9. Transparentní a otevřená radnice.

Interpelace.

V Praze dne 27. 3. 2019

   x lng. Pět/rv ejl

stardšta'MČ/Řraha-Suchdol

č.j. UMC P_SUCH 00740/2019



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 3/1/2019

ze dne 28.3.2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

účetní závěrku městské části Praha-Suchdol za rok 2018,

2)ukládá

zaslat protokoi o schválení účetní závěrky městské části PrahawSuchdol za rok 2018 na MHMP.

Odpovídá: starosta MČ Praha—Suchdol

Termín: 10. 5. 2019

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 3/2/2019

ze dne 28. 3. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schva|uje

a) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 7 150 801 ,40 Kč na akci

Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M Alše- ORG 80794,

b) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 8 195 573,33 Kč na akci

Splašková kanalizace U Kapličky, Bažantní - ORG 80854,

c) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 27 000 000,- Kč na akci

Výstavba bytového domu Kamýcká 684- ORG 80875,

d) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 990 000,— Kč na akci

Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm, příprava PD- ORG 80921,

e) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 6 105 112,07 Kč na akci

Rekonstrukce komunikací Májová, Lysoíajská a Výjezdní — ORG 80807,

f) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 4 240 000,— Kč na akci

Stavba plynovodu U Kapličky, Bažantní- ORG 80895,

g) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hlm Prahy ve výši 214 180,- Kč na akci

Lávka přes Únětický potok u Trojanova mlýna--PP- ORG 80390,

h) přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 2 527,23 Kč na akci

Oprava dešťové kanalizace Starý Suchdol - UZ 81,

i) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 681 270,49 Kč na akci

Stoka splaškové kanalizace Na Mírách,

j) přijetí účelových prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 50 000,— Kč na podporu aktivit

v oblasti plánování sociálních služeb,

k) přijetí účelových prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 8 297,- Kč na podporu aktivit

v oblasti řešení bezdomovectví,

l) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (rezerva pro městské části) ve výši

8 000 000- Kč na akci Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm (příprava projektu)

- ORG 80921;

2) u !( l á cl á

projednat a realizovat rozpočtová opatření v souvislosti s přijetím uvedených dotací.

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 313/2019

ze dne 28. 3. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2019 o neinvestiční dotaci z obdrženého odvodu

zVHP ajiných technických herních zařizení za období 1. 7. 2018 —— 31. 12. 2018 v celkové výši

450.864 Kč určenou na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na

území městských částí hl. rn. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu

mládeže registrované vjednotlívých nestátních neziskových organizacích, na kulturu, školství,

zdravotnictví a sociální oblast,

2) u k | á d á

projednat a realizovat rozpočtové opatření v souvislosti s navýšením rozpočtu MČ Praha—Suchdol

na rok 2019 o neinvestiční dotací zobdrženeho odvodu zVHP ajíných technických herních

zařízení za období 1. 7. 2018 —— 30. 12. 2018 v celkové výši 450.864 Kč.

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 314/2019

ze dne 28. 3. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí,

a) že projekt SMACKER — „Aktivity a opatření pro změnu znalostí a chování v periferních

oblastech“ (Soft Measures &Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace

peripheral and Rural areas) byt připraven v rámci programu nadnárodní spolupráce lnterreg

CENTRAL EUROPE;

b) že je zaměřen na podporu služeb veřejné dopravy a mobility, na výměnu zkušeností a na

přenos dobrých praxí partnerů a bude podporovat řešení organizace veřejné dopravy

v příměstských aglomeracích, které budou přispívat ke zlepšení životnosti prostředí, k lepší

integraci obyvatelstva do hlavních dopravních koridorů a k rozvoji služeb hromadné

dopravy;

c) že projekt potrvá do 31. 3. 2022.

2) s o u h I a s i:

a) s účasti městské části v projektu SMACKER - „Aktivity a opatření pro změnu znalostí a

chování v periferních oblastech“, který je připraven v rámci programu nadnárodní

spoluprace Interreg CENTRAL EUROPE;

b) s přijetím podpory z programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

(celkový rozpočet) ve výši 137 218 EUR, tj. cca 3 526 tisic Kč;

c) s povinnou spoluúčasti městské části ve výši 15% celkového rozpočtu, tj. 20 583 EUR, tj.

cca 529 tisíc Kč;

d) se vznikem pracovně právního vztahu mezi MČ Praha—Suchdol a lng. Gabrielou

Lněníčkovou, jehož předmětem bude vedení projektu SMACKER za městskou část.

3)ukládá

a) zajistit účast a realizaci projektu SMACKER

b) projednat a realizovat rozpočtová opatření v souvislosti s tímto projektem

c) předkládat zastupitelstvu zprávy o průběhu projektu

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

% 4

Souhlas návrh. výboru: --

Podpis ověřovatele: ---

Podpis starosty MČ ---

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 3/5/2019

ze dne 28. 3. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)souh|asi

se záměrem nákupu užitkového elektrovozidla N1 v předpokládané ceně do 1400 tis Kč bez

DPH za předpokladu získání podpory z Národního programu Životního prostředí (NPŽP) výzva

11/2018— Podpora alternativních způsobů dopravy na akci „Nákup užitkového elektrovozidla“,

2) u k I á d á

a) podat žádost o dotaci z NPŽP,

b) zajistit nákup užitkového elektrovozidla,

c) projednat a realizovat rozpočtová Opatření v souvislosti s tímto nákupem.

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 316/2019

ze dne 28. 3. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

"schvaluje

a) přípravu a realizaci akce „Výstavba splaškové kanalizace v ul. Na Mírách“;

2) u k I á d á

a) zajistit realizaci akce „Výstavba splaškové kanalizace v ul. Na Miréch”,

b) projednat a schválit rozpočtová opatření v souvislosti s realizací akce.

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 3/7/2019

ze dne 28. 3. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období sdělené:

zápisem z 10. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 23. 1. 2019

zápisem z 11. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 30. 1. 2019

zápisem z 12. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 6. 2. 2019

zápisem z 13. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 13. 2. 2019

zápisem ze 14. zasedání Rady MČ PrahawSuchdoi ze dne 27. 2. 2019

zápisem z 15. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 6. 3. 2019

zápisem ze 16. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 13. 3. 2019

zápisem ze 17. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 20. 3. 2019

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.. j. 318/2019

ze dne 28. 3. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schva|uje

přijetí dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v rámci Výzvy

Šablony II, pro Základní školu Mikoláše Alše v celkové maximální výši 2.247.621 Kč,

2)ukládá projednat a schválit

a) navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol o poskytnuté dotace,

b) s tím související rozpočtová opatření.

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: průběžně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č. j. 3/9/2019

ze dne 28. 3. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

ukládá

a) zajistit zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva a výborů zastupitelstva na webu

městské části ve standardní lhůtě 5 dnů před jednáním,

b) zajistit zveřejnění měsíčních odměn všech zastupitelů na webu městské části,

c) připravit návrh řešení zveřejňování jednání zastupitelstva ve formě on—Iine přenosu na webu

městské části,

d) zajistit zveřejňování relevantních záměrů prodeje a pronájmu nemovitého majetku kromě úřední

desky i na realitním portálu hl. m. Prahy (www.realitniportalprahacz).

e) zajistit zveřejňování programu Komise územního rozvoje a infrastruktury na webu městské části

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: ad a), 0) do 31. května 2019

ad b) neprodleně

ad d) průběžně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 


