
Program 19. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

3. dubna 2019

19.1 R0 - navýšení rozpočtu r. 2019 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 451 tis. Kč z obdrženého

odvodu VHP. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

19.2 R0 - navýšení rozpočtu r. 2019 o investiční dotaci ve výši 8 mil. Kč na akci Multifunkční hala u

ZS s venkovním sportovištěm. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

19.3 R0 - navýšení rozpočtu na r. 2019 o neinvestiční účelové prostředky ve výši 15 tis. Kč z Úřadu

práce Ceské republiky. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

19.4 R0 - navýšení rozpočtu r. 2019 o investiční dotaci ve výši 6,75 mil. Kč na akci Kulturně komunitní

centrum. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

19.5 R0 - navýšení rozpočtu roku 2019 - ponechání účelových prostředků v celkové výši

54.557.761,52 Kč . Předkládá: J. Stůla, vedoucíEO.

19.6 Výběrové řízení na dodavatele akce „MS K Roztokům-zimní zahrada“ - nabídka. Předkládá: MgA.

J. Navrátilová.

19.7 Jednání s ředitelkou MŠ K Roztokům Mgr. Jaroslavou Barkovou Hešíkovou. Předkládá: starosta.

19.8 Akce „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - část rekonstrukce fasády původní budovy“ -

upřesnění projektové dokumentace. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta

19.9 Odvodnění vozovky v ul. Nad Dolíky. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

19.10 Zápis z grantové komise. Předkládá: starosta.

19.11 Den s hasiči dne 8. 6. 2019. Předkládá: starosta.

19.12 Poděkování organizátorům a sponzorům běžeckého závodu Suchdol běží. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury.

19.13 Plán služeb strážnice městské policie na měsíc duben 2019. Předkládá: starosta.

19.14 Lavicová houpačka — Komunitní zahrada. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

19.15 Rámcová smlouva o zásadách poskytování darů akciovou společností Letiště Praha a.s.

městským částem hl.m. Prahy dotčených provozem letiště Praha-Ruzyně. Předkládá: starosta.

19.16 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2301/7

a 2301/8 v k. ú. Suchdol. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.



ZÁPISV z 19. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 3. DUBNA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Gabriela Lněničková — radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod

Program zasedání:

19.1 RO - navýšení rozpočtu r. 2019 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 451 tis. Kč

zobdrženého odvodu VHP. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí

s navýšením rozpočtu na r. 2019 o neinvestiční dotaci z obdrženého odvodu z VHP a jiných

technický herních zařízení za období 1. 7. 2018 — 31. 12. 2018 v celkové výši 451 tis. Kč určenou 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 112,7 tis. Kč, na podporu sportu ve výši 112,8

tis. Kč a na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 225,5 tis. Kč. Rada v té

souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová 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 328.000„-; výdajová strana: odpa 3419 — ostatní tělovýchovná

činnost a pol. 5222 — neinv. transfery spolkům, UZ 98, ORJ 420 zvýšit 0 Kč 200.000,-; odpa 3419 —

ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 98, ORJ 420 zvýšit 0 Kč 25.500,-;

odpa 3399 — ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, 5169 — nákup ost. služeb, UZ 98, ORJ

620 zvýšit 0 Kč 25.500,-; odpa 3421 — využití volného času a rekreace a pol. 5222 — neinv. transfery

spolkům, UZ 98, ORJ 420 zvýšit 0 Kč 100.000,-, odpa 4359 — ostatní služby a činnosti v oblasti soc. a

pol. 5221 — neinv. transfery fundacím, ústavům a obecné prospěšným společnostem, UZ 98, ORJ

504 zvýšit 0 Kč 100.000,-. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3008. Dotace

podléhá finančnímu vypořádání za rok 2019 s rozpočtem hl. m. Prahy s tím, že tyto finanční

prostředky z této dotace, které nebudou čerpány v r. 2019, bude možné zapojit do rozpočtu r. 2020

prostřednictvím položky 8115 s UZ 00000098. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby provedl schválené rozpočtové opatření.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

19.2 RO -vnavýšení rozpočtu r. 2019 o investiční dotaci ve výši 8 mil. Kč na akci Multifunkční

hala u ZS svenkovním sportovištěm. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada

souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2019 o účelovou investiční dotaci z rezervy rozpočtu hl. m.

Prahy (v kap. 10) na rok 2019 ve výši 8 mil. Kč na akci Multifunkční hala u ZŠ svenkovním

sportovištěm, které bylo schváleno usnesením ZMČ č.j. 3/2/2019 ze dne 28. 3. 2019. Rada v této

souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: Příjmová 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 80921, ORJ 420, zvýšit 0 Kč 8.000.000,-; výdajová strana: odpa

3412 — sport. zařízení ve vlastnictví obce a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 84, ORJ 420, ORG

80921, zvýšit 0 Kč 8.000.000,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3010, nevyužité fin.

prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání za rok 2019 s rozpočtem hl. m.

Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá

vedoucímu EO, aby provedl schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-O

19. 3 RC - navýšení rozpočtu na r. 2019 o neinvestiční účelové prostředky ve výši 15 tis. Kč

z Úřadu práce České republiky. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu

poskytnutí účelové neinv. dotace ze st. rozpočtu z Úřadu práce hl.m. Prahy (v rámci OP

Zaměstnanost) souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2019 o 15 tis. Kč a v této souvislosti schvaluje

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



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 13101, zvýšit 0 Kč 15.000,-; výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 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

zdravotnictví, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 1.000,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2014.

Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO,

aby provedl schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

19.4 RO - navýšení rozpočtu r. 2019 o investiční dotaci ve výši 6,75 mil. Kč na akci Kulturně

komunitní centrum. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením

rozpočtu roku 2019 o účelovou investiční dotaci z Operačního programu Praha — pól růstu ve výši

6.750 tis. Kč (2. část dotace) na rok 2019 na akci Kulturně komunitní centrum a v té souvislosti

schvaluje následující rozpočtové opatření: Příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům

v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody

nebo částmi, UZ 105, ORG 2520894, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 3.000.000,-; odpa 6330 — převody vl.

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

obvody nebo částmi, UZ 17985, ORG 2520894, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 3.750.000,-; výdajová strana:

odpa 3399 — ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků a pol. 6121 — budovy, haly a stavby,

UZ 108100105, RG 2520894, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 3.000.000,-; odpa 3399 — ostatni záležitosti

kultury, církví a sděl. prostředků a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 108517985, ORG 2520894,

ORJ 620, zvýšit 0 Kč 3.750.000,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 7002. Příjmy i výdaje

budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby provedl

schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

19.5 RO-navýšení rozpočtu roku 2019 - ponechání účelových prostředků vcelkové výši

54.557.761,52 Kč. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením

rozpočtu na rok 2019 o ponechané nevyčerpané účelové prostředky, které byly městským části

poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 (případně v předchozích letech) k čerpání v roce

2019 vcelkové výši 54 557 761,52 Kč. Rada v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové

opatření: Příjmová strana: odpa 0 a pol. 8115 — změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních

účtech, zvýšit 0 Kč 54.557.800,-; výdajová strana: odpa 2212 — silnice a pol. 6121 — budovy, haly a

stavby, UZ 90, ORJ 354, ORG 80 807 zvýšit 0 Kč 6.105.100,-; odpa 2321 — odvádění a čištění

odpadních vod a nakládání s kaly a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 207, ORG 80854

zvýšit 0 Kč 8.195.600,-; odpa 2321 — odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a pol. 6121

— budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 207, ORG 80977 zvýšit 0 Kč 681.300,-; odpa 3113 — základní

školy a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 412, ORG 80794, zvýšit 0 Kč 7.150.800,-; odpa

3412 — sport. zařízení ve vlastnictví obce a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 412, ORG

80921, zvýšit 0 Kč 990.000,-; odpa 3612 — bytové hospodářství a pol. 6121 — budovy, haly a stavby,

UZ 84, ORG 80875, ORJ 811, zvýšit 0 Kč Kč 27.000.000,-; odpa 3633 — výstavba a údržba místních

inženýrských sítí a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90, ORG 80895, ORJ 811, zvýšit 0 Kč

4.160.000,-; 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 214.200,-; odpa 2321 — odvádění a čištění odpadních vod a

nakládání s kaly a pol. 5171 — opravy a udržování, UZ 118, ORJ 207, zvýšit 0 Kč 2.500,-; odpa 4379 —

ostatni služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5139 — nákup materiálu, UZ 118, ORJ 504,

zvýšit 0 Kč 8.300,-; odpa 4379 — ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5169 —

nákup ost. služeb, UZ 118, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 50.000,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod

číslem 3009, nevyužité finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání

s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky

MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby provedl schválené rozpočtové opatření. Hlasování o

usnesení: 5-0-0 „

19.6 Výběrové řízení na dodavatele akce „MS K Roztokům-zimní zahrada“ - nabídka. MgA.

J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že v rámci výběru dodavatele

akce bylo osloveno 10 firem, výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele, doručena byla pouze

1 nabídka od společnosti AMIKA FIRST, sro. za cenu 1.126.067 Kč bez DPH. Rada ukládá MgA.

Navrátilové zkontrolovat úplnost nabídky. Pokud nabídka splnila formální náležitosti, rada pověřuje

starostu podpisem smlouvy o dílo. Hlasování o usnesení: pro 4, proti 0, zdržel se 1.

19.7 Jednání s ředitelkou MS K Roztokům Mgr. JaroslavouvBarkovou Hešíkovou. Předkládá:

starosta. Rada projednala s paní ředitelkou aktuální situaci v MS, plány na další období a vzala na

vědomí informaci o předpokládaném počtu 22 volných míst pro školní rok 2019-20.

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



19.8 Akce „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - část rekonstrukce fasády původní

budovy“ - upřesnění projektové dokumentace. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení

rady: Rada na základě informací z prohlidky původní budovy základní školy dne 29. 3. 2019,

provedené v souvislosti s přípravou rekonstrukce fasády původní budovy za účasti vedení školy,

ukládá MgA. Navrátilové prověřit před zahájením stavby formou konzultací s arch. Turkem

následující úpravy a změny:

- návrh barevného řešení fasády a hlavního vstupu do původní budovy včetně návrhu vhodného

zasklení před vstupem,

- detaily provedení funkčního napojení fasády na izolaci proti zemní vlhkosti na severní a západní

fasádě,

- nezbytnost vnitřních izolačních přizdívek na jižní straně 1. PP,

- nevyhovující podestu za 1. bočním vstupem západní fasády, prověřit možnost odstranění zádveří a

jeho nahrazeni novými vstupními dveřmi a přístřeškem obdobného provedení jako je před knihovnou.

V případě potřeby ukládá rada zajistit projednání a doplnéni změn do projektové dokumentace dle

požadavků stavebního úřadu.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

19.9 Odvodnění vozovky v ul. Nad Dolíky. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí informaci OHSOM o současném stavu komunikace Nad Dolíky, prováděné

údržbě za rok 2018 a pravidelném úklidu komunikace dle harmonogramu. Rada ukládá lng.

Mudruňkovi, aby vtermínu do 31. 5. zajistil srovnání kanalizačního poklopu před domem or.č. 3b,

opravu zámkové dlažby před uzávěrem plynu a předláždění okolí roštu před domem or.č. 5. Rada

dále ukládá lng. Mudruňkovi informovat obyvatelku domu or.č. 5 o rozhodnutí rady. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

19.10 Zápis z grantové komise. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje přidělení

účelových neinvestičních dotací v rámci grantového programu MČ pro rok 2019 dle návrhu grantové

komise a ukládá Z. Krumpholcové připravit Smlouvy o poskytnutí účelově neinvestiční dotace pro

příjemce grantů: Centrum péče o děti a rodinu, 2.3. ve výši 10.000 Kč; MS Hubertus ve výši 7.500

Kč; Sbor CASD — MK Rybička ve výši 98.000 Kč; Centrum Horizont ve výši 13.000 Kč; Studentský

spolek Pupen ve výši 5.000 Kč; Michal Novotný ve výši 20.000 Kč; EWFO ČR ve výši 15.000 Kč; TJ

Sokol Suchdol ve výši 10.000 Kč a SDH Praha-Suchdol ve výši 40000 Kč. Dále rada schvaluje

neinvestiční dotaci pro ZŠ M. Alše ve výši 68.250 Kč na projekt Školní psycholog. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

19.11 Den 5 hasiči dne 8. 6. 2019. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s účastí MČ

Praha-Suchdol na organizaci akce SDH Praha-Suchdol Den s hasiči dne 8. 6. 2019 a ukládá lng.

Novotnému, aby neprodleně zajistil uzavření Suchdolskěho náměstí pro veškerou dopravu včetně

výluky autobusových linek dne 8. 6. 2019 od 11.00 do 19.00 hod. Hlasování o usnesení: 5-0-0

19.12 Poděkování organizátorům a sponzorům běžeckého závodu Suchdol běží. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada městské části děkuje organizátorům běžeckého

závodu Suchdol běží, který je součástí seriálu Běhej s námi, firmě Eventime a Kopaninskému spolku

za zajištění průběhu závodu v sobotu 30. března na Komunitní zahradě. Zároveň rada děkuje

kuchařskěmu týmu společnosti Hilton za nabízený catering a vaření pod širým nebem s návštěvníky

závodu. Rada pověřuje starostu, aby organizátorům zaslal poděkování. Hlasování o usnesení: 5-0-0

19.13 Plán služeb strážnice městské policie na měsíc duben 2019. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí.

19.14 Lavicová houpačka - Komunitní zahrada. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Rada souhlasí z důvodu častého poničení nesprávným užíváním s přemístěním

lavicově houpačky z komunitni zahrady. Vzhledem k tomu, že houpačka byla pořízena

z participativniho rozpočtu 2017 a určená pro odpočinek, navrhuje umístění na zahradu Centra

Horizont pro odpočinek seniorů. Rada ukládá Ing. Kosařovi, aby namísto houpačky navrhl jiný herní

či odpočinkový prvek do komunitní zahrady. Hlasování o usnesení: 5-0-0

19.15 Rámcová smlouva o zásadách poskytování darů akciovou společností Letiště Praha

a.s. městským částem hl. m. Prahy dotčených provozem letiště Praha-Ruzyně. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje Rámcovou smlouvu o zásadách poskytování darů akciovou

společností Letiště Praha a.s. městským částem hl. m. Prahy dotčených provozem letiště Praha-

Ruzyně na rok 2019. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

19.16 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č.

2301/7 a 2301/8 v k. ú. Suchdol. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. 025/2019 o zřízení služebnosti - věcného

břemene pro stavbu pod označením „RVDSL1827 A_A DEJV407 DEJU1HR_MET“ SAP: 16010-

043032, na pozemcích parc. č. 2301/7 a 2301/8, k. ú. Suchdol, ul. Sídlištní, s budoucím

oprávněným, společností Ceská telekomunikačnívinfrástruktura a.s., se sídlem Praha 3, Zižkov,

Olšanská 2681/6, PSC 130 00, IC: 04084063, DIC: CZO4084063. Podmínky smlouvy: Služebnost

bude zřízená jako časově neomezená á zanikne jen v případech stanovených zákonem, služebnost

se zřídí jako úplatná za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.000 Kč za první bm a dále 250 Kč

za každý další započatý metr bez DPH, dle geometrického plánu, který na své náklady zajistí na své

náklady budoucí oprávněný. Ráda pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení:

5-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 19.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 3. 4. 2019

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


