
Program 30. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

1. července 2019

30.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu [. 2019 o dotaci ve výši 423,9 tis. Kč na akci MŠ

K Roztokům polytechnická učebna. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

30.2 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2019 o neinvestiční dotaci ve výši 3 347,7 tis. Kč na

posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve

stravování v oblasti obecního školství. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

30.3 Žádost o finanční podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví. Předkládá:

Ing. V. Stěpánková, místostarostka..

30.4 „Kulturně komunitní centrum“- stavební povolení, Smlouva o financování projektu v rámci OP

Praha-pól růstu. Předkládá: starosta.

30.5 Smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí.

Předkládá: J. Klímová Krausová, vedoucí MVK.

30.6 Smlouva o provozování regionálního automatizovaného knihovního systému. Předkládá:

J. Klímová Krausová, vedoucí MVK.

30.7 Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020. Předkládá: starosta.

30.8 Návrh novelizace vyhlášky hl. m. Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních

záležitostí veřejného pořádku — pouliční umělecké produkce. Předkládá: starosta.

30.9 Vyhodnocení záměru č. 8.2019 na pronájem části pozemku parc. č. 2375, k.ú. Suchdol, před

kavárnou Don Cafeto. Předkládá: H: Felgrová.

30.10 Smlouva o odvádění odpadních vod VAK Beroun č. 21115804. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

30.11 Rezignace Milady Tomkové na funkci předsedkyně školské rady ZŠ M. Alše. Předkládá: starosta.

30.12 Studie využitelnosti pozemků parc. č. 182 a 183 k.ú. Sedlec. Předkládá: starosta.

30.13 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Terminál Výhledy - studie proveditelnosti“. Předkládá:

starosta.



ZÁPISVZ 30. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 1. ČERVENCE 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 16.20 hod.

Program zasedání:

30.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2019 o dotaci ve výši 423,9 tis. Kč na akci MŠ

KRoztokům polytechnická učebna. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Radá

souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2019 o dotaci na akci MŠ K Roztokům polytechnická učebna

(ORG 2541082) v celkové výši 423,9 tis.Kč a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové

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

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ORJ 412, zvýšit 0 Kč

423.900,-; výdajová strana: odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční transfery

zřízeným příspěv. org. (MŠ K Roztokům), ORJ 412, zvýšit 0 Kč 68.000,-; odpa 3111 - předškolní

zařízení a pol. 6356 — jiné investiční transfery zřízeným příspěv. org. (MŠ K Roztokům), ORJ 412,

zvýšit 0 Kč 355.900,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 7005. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá EO po obdržení dotace na účet MC

převést fin. prostředky MŠ K Roztokům. Hlasování o usnesení: 5-0-0

30.2 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2019 o neinvestiční dotaci ve výši 3 347,7 tis.

Kč na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory

pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení

rady: Ráda souhlasí se zvýšením rozpočtu na rok 2019 o neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy

na posílení mzdových prostředků zaměstnánců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků

ve stravování v oblasti obecního školství v celkové výši 3.347,7 tis. Kč 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 96, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 3.347.700,-; výdajová strana: odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5336

— neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org.(MŠ Gagarinova), UZ 00096, ORJ 412, ORG 1, zvýšit

0 Kč 903.100,-, odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv.

org.(MŠ K Roztokům), UZ 00096, ORJ 412, ORG 2, zvýšit 0 Kč 446.800,-, odpa 3113 — zakl. školy pol.

5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZŠ), UZ 00096, ORJ 412, zvýšit 0 Kč

1.997.800,-. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3030. Dotáce podléhá finančnímu

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

dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

30.3 Žádost o finanční podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví.

Předkládá: Ing.V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení rady: Ráda schvaluje podání žádosti

o podporu projektu v oblasti bezdomovectví ve výši 200 tis. Kč a 15% spoluúčasti. Hlasování

o usnesení: 5-0-0 .

30.4 „Kulturně komunitní centrum“- stavební povolení, Smlouva o financování projektu

v rámci OP Praha-pól růstu. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že bylo

vydáno stavební povolení na stavbu „Kulturně komunitní centrum“. Rada po úpravách schvaluje

Smlouvu o financování projektu vrámci OP Praha-pól růstu na akci „Kulturně komunitní centrum“ a

pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

30.5 Smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí.

Předkládá: J. Klímová Krausová, vedoucí MVK. Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



č. 150/2019 o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí Místní

veřejně knihovně v Praze-Suchdole a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada ukládá vedoucí

knihovny, aby zajistila plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

30.6 Smlouva o provozování regionálního automatizovaného knihovního systému. Předkládá:

J. Klímová Krausová, vedoucí MVK. Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu č. 151/2019

o provozování regionálního automatizovaného knihovního systému v Místní veřejně knihovně

v Praze-Suchdole a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

30.7 Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020. Předkládá: starosta. Rada odkládá na

příště.

30.8 Návrh novelizace vyhlášky hl. m. Prahy o omezujicich opatřeních k zabezpečení místních

záležitostí veřejného pořádku — pouliční umělecké produkce. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada nemá připomínky k navrhované vyhlášce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

30.9 Vyhodnocení záměru č. 8.2019 na pronájem části pozemku parc. č. 2375, k.ú. Suchdol,

před kavárnou Don Cafeto. Předkládá: H: Felgrová. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem části

pozemku parc. č. 2375, k.ú. Suchdol, Suchdolskě nám. před kavárnou Don Cafeto o výměře 2 m2

pro rozšíření posezení o malou předzahrádku panu Michalu Novotnému, IČ 01126946, za

následujících podmínek: nájemní smlouva na dobu určitou od 5.7.2019 do 30.9.2019; cena za

pronájem činí 350 Kč za m2 a měsíc; provoz posezení od 18.00 do 22.00 hod; po dobu provozu

posezení bude zachován průchod pro pěší na přilehlém chodníku. Rada schvaluje nájemní smlouvu

č. 149/2019 na uvedený pronájem a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usneseni: 5-0-0

30.10 Smlouva o odvédéni odpadních vod VAK Beroun č. 21115804. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí se smlouvou č. 2115804 o odvádění

odpadních vod s dodavatelem, společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., se sídlem

Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun, IČ: 46356975 pro odběrně místo: Suchdolskě náměstí 734/3,

objekt radnice, a pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 153/2019. Hlasování o usnesení: 5-0-0

30.11 Rezignace Milady Tomkové na funkci předsedkyně školské rady ZŠ M. Alše. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada bere rezignaci na vědomí a děkuje paní Miladě Tomkové za

dlouhodobě působení ve funkci předsedkyně školské rady ZŠ M. Alše. Rada ukládá starostovi, aby

zajistil zaslání poděkování. Hlasování o usnesení: 5-0-0

30.12 Studie využitelnosti pozemků parc. č. 182 a 183 k.ú. Sedlec. Předkládá: starosta. Rada

bere návrh na vědomí.

30.13 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Terminál Výhledy - studie proveditelnosti“.

Předkládá: starosta. Rada po úpravách souhlasí se zadávací dokumentací zakázky „Terminál

Výhledy — studie proveditelnosti“. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 1. 7. 2019

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


