
STAROSTA MČ PRAHA—SUCHDOL

svolává na

ČTVRTEK 20. ČERVNA 2019 od 13°" hod

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží)

Program zasedání:

Diskuse,

1) Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2018.

2) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol v roce 2019.

3) Participatívni rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2020.

4) Přijetí účelových dotací z rozpočtu hl.m. Prahy — školství.

5) Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy — technická vybavenost.

6) Navýšení rozpočtu - vrácení 100% podílu DPPO.

7) Výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

8) Připomínky MČ k návrhu změny ÚP P 228 - zástavba podél ulice Na Rybářce.

9) Záměr na prodej části pozemků parc.č. 2323/7 a 2323/8 v k.ú. Suchdol, při ulici Do

Vrchu.

10) Bezúplatně nabytí pozemku parc.č. 290 v k.ú. Suchdoi - pozemek pod opěrnou zdi v ul.

Pod Rybníčkem.

11) Žádost ousvěření spravy komunikací v Horním Sedlci, které jsou nyní ve Správě TSK,

do správy MC.

12) Rekonstrukce komunikací Budovec - příprava projektové dokumentace.

13) Zřízení služebnosti — věcného břemene ve prospěch CETlN a.s.

14) Zřízení služebnosti » věcného břemene ve prospěch UPC Česká republika, sro.

15) Jmenování čestných občanů městské části.

16) Příprava rozšíření ČOV Roztoky.

17) Přijetí daru od společnosti Letiště Praha as z programu Žijeme zde společně.

18) Usneseni Rady/MCPrahaSuchdol za uplynulé období

interpelace.

   

  

Zasedání je verejne

v Praze dne 11116 213191

lng. Petr Hejl !.

starosta MČ Praha-Suchdolí/

č.j. UMC PmSUCl—l 01548/2019



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 411/2019

ze dne 20. 6. 2019

ZASTUPlTELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)projednalo

Zprávu o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledku hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok

2018 a Zprávu o přezkoumání hospodaření městské části Praha—Suchdol za rok 2018

2) s c h v a I uj e

závěrečný účet městské- části Praha-Suchdol za rok 2018

— za hlavní činnost s výsledky po konsolidaci:

příjmy za hlavní činnost 102 921 322,35 Kč

výdaje za hlavní činnost 99 958 460,44 Kč

saldo příjmů a výdajů 2 962 861,91 Kč

— za hospodářskou činnost s výsledky:

výnosy celkem 8 350 215,04 Kč

náklady celkem 1 426 164,31 Kč

výsledek hospodaření 6 924 050,73 Kč

- za finanční vypořádání za rok 2018 se vztahy městské části ke státnímu rozpočtu a

rozpočtu hl. m. Prahy:

MČ odvede do státního rozpočtu 82,94 Kč

do rozpočtu hl. m. Prahy 54 585 823,16 Kč

MČ obdrží ze zdrojů stát. rozpočtu 11 791,40 Kč

ze zdrojů hl. m. Prahy 223 694,40 Kč

3) s o u h i a s i

ve smyslu ustanovení par. 17 odst. 7 písm. b) Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením celoročního hospodaření MČ

Praha»SuchdoI za rok 2018.

4) u k l á d á

podat písemnou informaci o projednání zprávy o výsledku hospodaření v MČ Praha—Suchdol za

rok 2018 Magistrátu hi. m. Prahy, Odboru kontrolních činnosti.

Termín: 5. 7. 2019

Odpovídá: starosta MČ

   

 

\
i _ .

Souhlas návrh. výboru: &;

Podpis ověřovatele:
.........

 

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 4/2/2019

ze dne 20. 6. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

informaci o výsledcích hlasování o projektech participativního rozpočtu roku 2019.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 4/3/2019

ze dne 20. 6. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schva|uje

a) využití principu participativního rozpočtování v rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2020,

b) maximální možnou výši podaného návrhu 225 tis. Kč,

c) přijímání pouze návrhů, jejichž realizace zvýší hodnotu majetku MČ,

d) možnost předkládat návrhy pro všechny občany MČ Praha—Suchdol bez ohledu na státní

příslušnost;

2)uk|ádá

a) v rámci rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2020 vyčlenit prostředky ve výši 450 tis. Kč na

participativní rozpočtování,

b) zajistit přípravu a realizaci partlcipativního rozpočtu pro rok 2020.

Termín: 2020

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 414/2019

ze dne 20. 6. 2019

ZASTUPITELSTVO IVIČ PRAHA-SUCHDOL

1) 5 0 h v a I uj e

a) přijetí neinvestiční dotace 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;

b) přijetí dotace ve výši 423,9 tis. Kč na akci „MŠ K Roztokům polytechnická učebna“

2) u k l á d á

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

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 4/5/2019

ze dne 20. 6. 2019

ZASTUPITELSTVO NIČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a l uj e

přijetí účelové investiční dotace od HLMP na akci č. 80854 - Splaškové kanalizace U Kapličky,

Bažantní ve výši 12 mil. Kč.

2) u k l á d á

projednat a realizovat rozpočtová opatření v souvislosti s přijetím uvedené dotace.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

 

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 4/6/2019

ze dne 20. 6. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a I u j e

navýšení 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

1.638.887,86 Kč;

2) u k | á d á

projednat a realizovat rozpočtové opatření v souvislosti 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.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 4/7/2019

ze dne 20. 6. 2019

ZASTUPlTELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1) s o u h 1 a s i

s ponecháním zakladniho koeficientu (dle §6 odst. 4 a §11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992

Sb.,) ve stávající výši 5.

2) u k I á d á

v rámci rozpočtu MČ Praha—Suchdol na rok 2020 vyčlenit prostředky ve výši 100 tis. Kč na řešení

eventuálních negativních dopadů pro sociálně slabé spoluobčany.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

  

 

Souhlas navrh. výboru: \J

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 418/2019

ze dne 20.6.2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) nesouhlasí

se změnou územního plánu (podnět P277 změna ÚP HLMP z OP (orná půda) na OB-D (čistě

obytne) na pozemcích podél ulice Na Rybářce parc.č. 185/3 (53 563 m2) a 185/6 (10 419 m2),

oba k.ú. Sedlec v celkové ploše 63 982 m2), kterou navrhuje žadatel Suchdolský ostroh a.s. a

požaduje ponechat dosavadní funkční využití plochy (OP) dle platného územního plánu hl.m.

Prahy resp. v budoucnu dle Metropolitním plánu z těchto důvodů:

- změna ÚP předpokládá výstavbu bytů pro více jak 1 500 obyvatel (přes 40 tisíc m2 HPP) a na

tento objem nemá MČ kapacitu škol a Školek pro zajištění vzděláváni bylo by třeba vybudovat

nově Školní budovy na pozemcích o velkosti 7 000 až 10 000 m2, které MČ nemá k dispozici

- podnět je v rozporu s projednávaným řešením v Metropolitním plánu kdeje na těchto

pozemcích zeleň a území je nezastavitelně (nezastavitelna přírodní lokalita, krajinné rozhraní)

„ podnět podmiňuje umístění přivaděče Rybářka k SOKP na pozemek parc.č. 185/6 k.ú. Sedlec

(dle UP z roku 1999) do těsné blízkosti stávající obytné zástavby

- v Metropolitním plánu je trasa přivaděče vedená přes pozemek parc.č.185/3, k.ú. Sedlec dál od

stávající obytné zástavby

2)ukládá

zaslat stanovisko městské části hl. m. Praze.

Termín: neprodleně

Odpovídá: starosta

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 4/9/2019

ze dne 20.6.2019

ZASTUPlTELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a I uj e

záměr na prodej 2 pozemků ve vlastnictví hl.m.Prahy, správa nemovitostí svěřena MČ Praha-

Suchdoi, které jsou užívány jako dvůr a předzahrádka přilehlé nemovitostí čp. 122 v ui. Do Vrchu,

které jsou odděleny geometrickým piánem č. 1785-7/2019:

- parc. č. 2323/7, k.ú. Suchdol, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 108 m2

- parc. č. 2323/8, k.ú. Suchdol, ostatní plocha, ostatni komunikace o výměře 10 m2

2) s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:

a) prodej pozemků parc. č, 2323/7 a parc. č. 2323/8 v k.ú. Suchdol o celkové ploše 118 m2 za cenu

doporučenou finančním výborem ve výši 416.800 Kč za oba pozemky,

b) část kupní ceny ve výši 330.000 Kč kupní cena musí být kupující uhrazena do 30 dnů od

podpisu smlouvy, zbývající část ve výši 86.800 Kč bude uhrazena kupující do 31. května 2020,

c) kupující uhradí náklady na vypracování geometrického plánu na oddělení prodávaných

pozemků, vypracování znaleckého posudku a náklady spojené s vkladem smlouvy do katastru

nemovitostí,

d) přednostní prodej paní [.=- vlastníci sousedního pozemku parc. č. 2323/5, k.ú.

Suchdol,

e) bezúpíatně vymezení služebnosti-věcněho břemene pro oprávněnou městskou část Praha-

Suchdol za účelem zajištění přístupu ke stavbě dešťové kanalizace, která vede přes pozemek

2323/7 a sousední pozemek 2323/5, oba k.ú. Suchdol, za účelem jeji údržby a zajištění oprav a

zákazu umísťování staveb v pásu vymezeném věcným břemenem,

f) zřízení zástavního práva na pozemcích parc. č. 2323/7 3 2323/8, k.ú. Suchdol ve prospěch

prodávající do doby uhrazení cele kupní ceny za oba pozemky,

g) zřízení předkupního práva na pozemcích parc. č. 2323/7 a 2323/8, k.ú. Suchdol ve prospěch

prodávající do doby uhrazení celé kupní ceny za oba pozemky.

3) u k I á d á

zveřejnit záměr na úřední desce Úřadu MČ Praha-Suchdol na 15 dní.

Termín: neprodleně

Odpovídá: starosta

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 4/10/2019

ze dne 20. 6. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 290, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití jiná

plocha, o výměře 130m2, pozemek pod opěrnou zdi v ul. Pod Rybníčkem, z majetku České

republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku hlavního města

Prahy, správa nemovitosti svěřena městské části Praha-Suchdol;

2)uk|ádá

projednat smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku parc. č. 290, k.ú.

Suchdol a převod realizovat.

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termin: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MC 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 4/11/2019

ze dne 20. 6. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

„žádá

o svěření pozemků parc č. 537 o výměře 1403 m2, ul. U Višňovky, parc. č. 538/1 o výměře 6 444

m2, ul. Na Rybářce, parc. či 539 o výměře 1 643 m2, ul. Za Hájem, parc. č. 540/1, 540/2 o výměře

3 658, ul. U Nového Suchdola, parc. č. 541 o výměře 955 m2, ul. Při Hranici, parc. č. 543 o výměře

2116 m2, ul. Na Vrchmezi, parc. č. 544 o výměře 700 m2, ul. Na Pasece, uvedených na listu

vlastnictví č. 275 vedeném Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu katastrálním pracovištěm Praha

pro k.ú. Sedlec, ze spravy svěřené Technické správě komunikací do správy městské části Praha—

Suchdol.

2) ukládá,

zajistit zaslání žádosti o svěření uvedených pozemků do správy Zastupitelstvu hlavního města

Prahy prostřednictvím Odboru evidence majetku MHMP.

Termín: neprodleně

Odpovídá: starosta

Souhlas navrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 4/12/2019

ze dne 20. 6. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a l u j e

přípravou projektové dokumentace na akci Rekonstrukce komunikací Budovec.

2) ukládá

zajistit přípravu projektové dokumentace.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovateše:

 Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 4113/2019

ze dne 20. 6. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

a) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vstupu za účelem zřízení, provozování,

údržbě a oprav stavby “VPI BD Suchdolské nám. 16010-040880 v celkové délce 26,3 bm na

pozemku parc. č. 2375 a 2382 v k. ú. Suchdol, který je ve vlastnictví obce hl. m. Praha, svěřena

správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha—Suchdol (Suchdolské náměstí), s rozsahem

služebnosti dle geometrického plánu číslo 1783-36/2019, potvrzeného Katastrálním úřadem pro

hl. m. Prahu dne 11. 12. 2018 pod č.j. PGP-5933/2018-101,

b) zřízeni výše uvedeného věcného břemene ve prospěch oprávněné společnosti Česká

telekomunikační infrastruktura a.s., lC: 04084063;

c) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízení výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou náhradu ve výši 11.500 Kč plus

DPH.

2) u k I á d á

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

 

Podpis starosty MC
f7"



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 4/14/2019

ze dne 20. 6. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1) s c h v a I uj e

a) zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách telekomunikačního

vedení pod označením „Rozšíření sítě UPC Praha—Suchdol - 4. etapa — Gagarinova“ v celkové

délce 810 bm na pozemcích parc. č. 2378 (ul. Májová), 2380 (ul. Výjezdní), 2382 (ul. Lysolajská),

2383 (ul. Gagarinova), 2376/1 (ul. Osvobození), 2381/1 (ul. Budyňská), vše vk. u. Suchdol,

zapsaných na LV č. 1 pro hl. m. Prahu, svěřena správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ

Praha-Suchdol (ul. Výjezdní a Lysolajská), s rozsahem služebnosti dle geometrického plánu

číslo 1783-36/2019, potvrzeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu dne 7. 2. 2019 pod č.j.

PGP—622/2019—101, a geometrického plánu číslo 1782—36/2019 potvrzeného Katastrálním

úřadem pro hl. m. Prahu dne 6. 2. 2019 pod č.j. PGP—602/2019-101.

b) zřízení výše uvedeného věcného břemene ve prospěch oprávněné společnosti UPC Česká

republika, s.r.o., IC: 00562262;

o) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízeni výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou náhradu ve výši 207.250 Kč plus

DPH.

2) u k I á d á

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Termín: neprodleně

Odpovídáí Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

  Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 4/1 5/2019

ze dne 20. 6. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1) u d ě | uj e

na základě § 10 odst. 2 a ve smyslu § 89 odst. 1 pism. m) zákona č. 131/2000 Sb. 0 hl. m. Praze,

ve znění pozdějších předpisů, čestné občanství městské části Praha-Suchdol, lng. Stanislavu

Husovi, jako projev úcty a ocenění jeho osobní statečnosti a aktivního připomínání legionářského

hnutí.

2) u d ě l u j e

na základě § 10 odst. 2 a ve smyslu § 89 odst. 1 pism. m) zákona č. 131/2000 Sb. 0 hl. m.

Praze, ve znění pozdějších předpisů, čestné občanství městské části Praha—Suchdol in

memoriam, lng. Miroslavu Kněžkovi, CSc., jako projev úcty a ocenění jeho odborného přínosu a

občanské angažovanosti pro městskou část.

3) u d ě ! uj e

paní Dagmar Járově u příležitosti nadcházejícího životního jubilea čestně uznání za

dlouhodobou aktivní činnost věnovanou komunitě suchdolských seniorů, zejména organizaci

setkání klubu aktivního stáří.

  

 

&
Souhlas návrh. výboru: -—

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 4/16/2019

ze dne 20. 6. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)bere na védomi

situaci v přípravě rozšířeni ČOV Roztoigy a jednání s PVS o možnosti zajistit čerpání

spiaškových vod z oblasti Výhled do UCOV Troja s kapacitou cca 2 800 EO.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

  Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j 4/17/2019

ze dne 20. 6. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schva|uje

a) přijetí daru Letiště Praha: a.s. městské části Praha-Suchdol ve výši 913.220 Kč na projekty

zaměřené na ochranu životního prostředí v rámci programu „Zijeme zde spoleéné“,

b) použítí daru na financování následujících projektů:

v oblasti Péče o zeleň - údržba zeleně na obecních pozemcích, ošetřování stromů a regenerace

parků; v oblasti Odpadového hospodářství — příspěvek na zavedení a provoz systému třídění

odpadů, příspěvek na „sběrný dvůr“ odpadů od občanů, zajištění odstranění „černých skládek“ na

obecních pozemcích.

2) u k l á d á

Radě městské části Praha-Suchdol

a) projednat darovací smlouvu na uvedený dar,

b) projednat a schválit rozpočtové opatření v souvislosti s přijetím daru,

c) zajistit realizaci uvedených projektů.

Termín: ad a), b) i c) neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 4/18/2019

ze dne 20. 6. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé obdobi sděiená:

zápisem z 18. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 27. 3. 2019

zápisem z 19. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 3. 4. 2019

zápisem z 20. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 10. 4. 2019

zápisem z 21. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 17. 4. 2019

zápisem z 22. zasedání Rady MČ Praha—Suchdoi ze dne 24. 4. 2019

zápisem z 23. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 9. 5. 2019

zápisem z 24. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 15. 5. 2019

zápisem z 25. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 22. 5. 2019

zápisem z 26. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 29. 5. 2019

zápisem z 27. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 5. 6. 2019

zápisem z 28. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 12. 6. 2019

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 


