
Program 28. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

12. června 2019

28.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2019 o neinvestiční dotaci ve výši 2 247 621,00 Kč na

Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování — Sablony pro MS a ZS ll. Předkládá:

J. Stůla, ved. EO.

28.2 Rozpočtové opatření — navýšení rozpočtu r. 2019 o poskytnutí neinvestičních účelových

prostředků ve výši 179,2 tis. Kč na volby do Evropského parlamentu. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

28.3 Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2020. Předkládá: Ing. V. Štěpánková,

místostarostka.

28.4 Přijetí účelové investiční dotace zrozpočtu hl.m. Prahy - technická vybavenost. Předkládá:

starosta.

28.5 Navýšení rozpočtu - vrácení 100% podílu DPPO. Předkládá: starosta.

28.6 Akce „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“ - odsouhlasení

změnových listů č. 4 a 5. Pokračování bodu 27.7. Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

28.7 Smlouva o poskytování služeb Vodafone. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

28.8 Rekonstrukce komunikací Budovec - příprava projektové dokumentace. Předkládá: starosta.

28.9 Jmenování čestných občanů městské části. Předkládá: starosta.

28.10 Výstava Pavla Beneše „Inventura aneb stopy a tlápoty“. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

28.11 Letní kino Biograf láska na komunitní zahradě. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

28.12 Program 4. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

28.13 Odměny provozním zaměstnancům škol zřizovaných MČ., za obd. 01-06/2019. Předkládá: Ing.

Hrobská Mináriková, radní.



zAplsvz 28. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 12. ČERVNA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková — radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 15.40 hod.

Program zasedání:

28.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2019 o neinvestiční dotaci ve výši 2 247 621

Kč na Podporvu škol formou projektů zjednodušeného vykazování — Šablony pro MŠ a ZŠ ||.

Předkládá: J. Stůlá, ved. EO. Usnesení rady: Rada schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2019 o

neinvestiční dotaci ve výši 2.247.621 Kč na Podporu škol formou projektů zjednodušeného

vykazování — Sablony pro MŠ a ZŠ Il. Ráda v souvislosti s tím schvaluje následující rozpočtové

opatření: Příjmová strana: odpa 6330 — převody vI. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 —

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 33063, ORJ 412, ORG

15055, zvýšit 0 Kč 2.247.600,-; Výdajová strana: odpa 3113 — zákl. školy pol. 5336 — neinvestiční

transfery zřízeným příspěv. org. (ZŠ), UZ 103133063, ORJ 412, ORG 15055, zvýšit 0 Kč 1 123 800,-;

odpa 3113 — zákl. školy pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZŠ), UZ 103533063,

ORJ 412, ORG 15055, zvýšit 0 Kč 1.123.800,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2038.

Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Ukládá EO převést fin.

prostředky na účet ZŠ M. Alše. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného

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

28.2 Rozpočtové opatření- navýšení rozpočtu r. 2019 o poskytnuti neinvestičních účelových

prostředků ve výši 179,2 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí

s navýšením rozpočtu na rok 2019 o účelovou neinv. dotaci v celkové výši 179.200 Kč na

financování voleb do Evropského parlamentu a v souvislosti s tím 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 98348, ORJ 901, zvýšit

0 Kč 179.200,-; Výdajová strana: odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

a pol. 5011 — pláty zam. v prac. poměru, UZ 98348, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 12.000,-; odpa 6115 — volby

do zastupitelstev územních samosprávných celků pol. 5021 — ostatní osobní výdaje, UZ 98348, ORJ

901 zvýšit 0 Kč 92.000,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných celků a pol.

5031 — povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na st. pol. zam., UZ 98348, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 3.000,-;

odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných celků pol. 5032 — povinné poj. na veř.

zdr. poj., UZ 98348, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 1 200,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních

samosprávných celků a pol. 5139 — nákup materiálu j.n.„ UZ 98348, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 8.000,-;

odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných celků a pol. 5156 — pohonné hmoty a

maziva, UZ 98348, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 1.000,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních

samosprávných celků a pol. 5161 — poštovné, UZ 98348, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 1.000,-; odpa 6115 —

volby do zastupitelstev územních samosprávných celků a pol. 5162 — služby el. komunikací, UZ

98348, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 1.000,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných

celků a pol. 5164 — nájemné, UZ 98348, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 20.000,-; odpa 6115 — volby do

zastupitelstev územních samosprávných celků a pol. 5168 — zpracování nákup ost. služeb, UZ 98348,

ORJ 901 zvýšit 0 Kč 20.000,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných celků a

pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 98348, ORJ 901 zvýšit o Kč 14.000,-; odpa 6115 — volby do

zastupitelstev územních samosprávných celků a pol. 5175 — pohoštění, UZ 98348, ORJ 901 zvýšit

0 Kč 6 000,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2047. Příjmy i výdaje budou označeny

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení

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

28.3 Participativni rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2020. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

místostarostka. Usnesení rady: Rada souhlasí, aby v rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2020 byl

využit princip participativního rozpočtování a vyčleněny prostředky ve výši 450 tis. Kč, aby

maximální možná výše podaného návrhu byla 225 tis. Kč, aby byly přijímány pouze návrhy, jejichž

realizace zvýší hodnotu majetku MČ, aby možnost předkládat návrhy byla pro všechny občany MČ

Praha-Suchdol bez ohledu na státní příslušnost. Rada žádá finanční výbor 0 projednání principů

participativního rozpočtu a doporučuje zastupitelstvu bod projednat na 4. zasedání. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

28.4 Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy - technická vybavenost.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s přijetím účelové investiční dotace MC Praha -

Suchdol na akci č. 80854 - Splašková kanalizace U Kapličky, Bažantní ve výši 12 mil. Kč. Rada žádá

finanční výbor a zastupitelstvo o projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

28.5 Navýšení rozpočtu - vrácení 100% podílu DPPO. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s navýšením rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2019 o převod 100 % podílu MČ Praha-

Suchdol na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2018

ve výši 1.638,9 tis. Kč. Rada žádá finanční výbor a zastupitelstvo o projednání navýšení rozpočtu.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

28.6 Akce „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“ — odsouhlasení

změnových listů č. 4 a 5. Pokračování bodu 27.7, předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace

investic. Usnesení rady: Rada souhlasí se změnovými listy ZL4 a ZL5 na akci „Výstavba splaškové

kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“. Celková cena změnových listů je -148 686,53 Kč bez

DPH. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby návrh dodatku ke smlouvě o dílo se společností MBM TRADE

CZ, sro. předložil k odsouhlasení na příštím jednání rady. Hlasování o usnesení: 5-0-0

28.7 Smlouva o poskytování služeb Vodafone. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada

odkládá na příště.

28.8 Rekonstrukce komunikací Budovec - příprava projektové dokumentace. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s přípravou projektové dokumentace stavby Rekonstrukce

komunikací Budovec s předpokládanými náklady cca 3 mil. Kč, 0 které MČ požádala hl. m. Prahu.

Rada žádá o projednání ve finančním výboru a na 4. zasedání zastupitelstva. Hlasování o usnesení:

5-0-0

28.9 Jmenování čestných občanů městské části. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

navrhuje zastupitelstvu udělit čestné občanství Ing. Stanislavu Husovi, paní Dagmar Járové a in

memoriam Ing. Miroslavu Kněžkovi, CSc. Rada doporučuje návrh projednat na 4. zasedání

zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 5-0-0

28.10 Výstava Pavla Beneše „Inventura aneb stopy a tlápoty“. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s uspořádáním nekomerční výstavy Pavla Beneše v době od

22. 7. do 30. 9. 2019 v Alšově kabinetu. Během výstavy bude představena jeho nová kniha

Rozpustilé říkanky s ilustracemi Radovana Papeže. Rada pověřuje kulturní referentku uspořádáním

výstavy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

28.11 Letni kino na komunitni zahradé. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Rada souhlasí s

pořádáním a objednáním letního kina u firmy Film For People, o.s, IČ 22834605, tři projekce ve

dnech 25. 8., 30. 8. a 8. 9. 2019 na komunitní zahradě, cena max. 44.000 Kč s kompletním servisem

a právy pro veřejnou filmovou projekci. Rada dále souhlasí se vstupným 100 Kč/os. Výběr filmů

proběhne v rámci veřejného hlasování. Rada ukládá paní Krumpholcové, aby zajistila organizaci

akce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

28.12 Program 4. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s upraveným programem 4. zasedání zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 5-0-0

28.13 Odměny provozním zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Předkládá: lng. Hrobská

Mináriková, radní. Rada odkládá na příště.

Zasedání bylo ukončeno v 17:30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 12. 6. 2019

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


