
STAROSTA MČ PRAHA—SUCHDOL

svolává na

ČTVRTEK 19. ZÁŘÍ 2019 od 18°° hod

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží)

Program zasedání:

Diskuse.

1. Hospodaření MČ Praha—Suchdol za 1. pololetí roku 2019.

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

3. Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR.

4. "Navýšení rozpočtu MČ Praha—Suchdol - neinvestiční dotace pro MŠ Gagarinova z

MSMT.

5. Navýšení příspěvku ZŠ M. Alše na zlepšení stavu lCT.

6. Prodej pozemků parc.č. 2323/7 a 2323/8, k.ú. Suchdol, ul. Do Vrchu.

7. Projekt SMACKER.

8. „Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm“ — studie řešení.

9. Participativní rozpočet na rok 2020.

10. Usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé období.

Interpelace.

V Praze dne 8. 9. 2019

 

č.j. UMC P_SUCH 02245/2019



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 5/1/2019

ze dne 19. 9. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

a) předložené plnění a čerpání rozpočtu MČ Praha—Suchdol za I. pololetí roku 2019 v tis. Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové příjmy Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

Třída 1-Daňové příjmy 4 225,0 1 182,2

Třída 2-Nedaňove příjmy 363,0 601,8

Třída B—Kapitálové příjmy

Třída 4—Přijaté transfery 73 970,5 75 116,5

Přijmy celkem 78 558,5 76 900,6

Konsolidace příjmů 221,0 41 206,6

Příjmy celkem po konsolidaci 78 337,5 35 694,0

 

 

Výdajová čast

 

 

 

 

 

 

Třída 5—Běžné výdaje 48 194,4 60 276,8

Třída 6-Kapitálove výdaje 101 652,9 17 383,9

Výdaje celkem 149 847,3 77 660,7

Konsolidace výdajů 221,0 41 206,6

Výdaje celkem po konsolidaci 149 626,3 36 454,1

Financování po konsolidaci -71 288,8 -760,1

     
 

b) mezitímní účetní závěrku městské části Praha-Suchdol k 30. 6. 2019;

2) u k I á d á

a) předložit zastupitelstvu k projednání závěrečný účet MČ Praha—Suchdol za rok 2019 včetně

zprávy o přezkoumání hospodaření MČ Praha-Suchdol za rok 2019;

b) předložit zastupitelstvu k pojednání účetní závěrku k 31. 12. 2019;

Termín: ad a) i b) 30. 6. 2020

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdo f" _  
Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 512/2019

ze dne 19. 9. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a I uj e

a) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 450.000 Kč na nákup požární

techniky pro JSDH,

b) přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 2.255.000 Kč na

výsadbu stromořadí v ulici K Horoměřicům a Za Sokolovnou, na výsadbu ovocných stromů podél

obnovené polní cesty na Výhledech, na doplnění stromořadí podél ulice Kamýcké, na výsadbu

ovocného sadu Na skalce a pokračování výsadby u sadu čestných občanů,

c) přijetí účelové neinvestiční dotace od hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích

přístrojů ve výši 545 tisíc Kč určené na podporu činnosti nestátních neziskových organizací,

které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovni výchovu mládeže, na kulturu, školství,

zdravotnictví a sociální oblast,

d) přijetí účelové investiční dotace ve výši 5.000.000 Kč na akci TV Suchdol - etapa 005

Budovec, rekonstrukce komunikací,

e) přijetí účelové investiční dotace ve výši 4.000.000 Kč na akci TV Suchdol - etapa 009 Starý

Suchdol, rekonstrukce komunikací,

f) přijetí účelové investiční dotace ve výši 9.000.000 Kč na akci č. 80854 - Splaškové kanalizace

U Kapličky, Bažantní (TV Suchdol — etapa 0013 Kozí hřbety).

2) u k | á d á

projednat a realizovat rozpočtová opatření v souvislosti s přijetím uvedených dotací

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas navrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 5/3/2019

ze dne 19. 9. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí, že

a) městská část Praha-Suchdol požádala Úřad práce ČR v Praze 0 příspěvek na vytvoření

pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění 1 uchazeče o zaměstnání;

b) maximální měsíční příspěvek na jedno pracovní místo činí 15 tisíc Kč;

o) smlouva s úřadem práce byla uzavřena na dobu určitou od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 dne 29. 8.

2019.

2) s o u h | a s i

a) s přijetím státního příspěvku na vytvoření pracovního místa v celkové maximální výší 60 tisíc Kč;

b) se zafinancováním prostředků vynaložených na platy a zákonné odvody jednoho zaměstnance

za dobu, na kterou bylo pracovní místo vytvořeno, z rozpočtu městské části Praha-Suchdol na

rok 2019.

3) u k l á d á

a) zajistit zafinancování prostředků vynaložených na platy a zákonné odvody jednoho

zaměstnance za dobu, na kterou bylo pracovní místo vytvořeno z rozpočtu městské části na rok

2018 a 2019,

b) projednat a schválit:

- navýšení rozpočtu MČ Praha—Suchdol o poskytnuté příspěvky,

' s tím související rozpočtová opatření.

Termín: ad a) i b) průběžně

Odpovídá: ad a) i b) Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 5/4/2019

ze dne 19. 9. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1) s c h v a ! uj e

přijetí dotace z MŠMT z OPVVWVV rámci výzvy "Podpora škol formou projektů zjednodušeného

vykazování Z šablony pro MS 3 ZS ll" pro Mateřskou školu Gagarinova ve výši 688 291,00 Kč na

projekt „EU—Sablony ll MS Gagarinova“;

2) u k | á d á

projednat a schválit rozpočtové opatření v souvislosti s přijetím dotace.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas navrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 5/5/2019

ze dne 19. 9. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

zprávu o stavu lCT v Základní škole Mikoláše Alše;

2) s 0 h v a l uj e „

navýšení příspěvku ZS M. Alše o účelový příspěvek ve výši 700.000 Kč na pořízení chybějícího

[CT pro ZS M. Alše v rámci 1 etapy realizované v roce 2019;

3) u k | á cl á

projednat a schválit rozpočtové opatření v souvislosti s poskytnutím příspěvku.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 5/6/2019

ze dne 19. 9. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)bere na vědomí,

že ke zveřejněnému záměru č. 9/2019 na prodej pozemků 2 pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy,

správa nemovitostí svěřena MČ Praha—Suchdol, které jsou užívány jako dvůr a předzahrádka

přilehlé nemovitosti čp. 122 v ul. Do Vrchu, které jsou odděleny geometrickým plánem 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, ostatní komunikace o výměře 10 m2,

který byl zveřejněn na úřední desce od 28.6.2019 do 15. 7. 2019, nebyly uplatněny připomínky;

Souhlas se záměrem vyjádřila paní D-F-

2)schvaluje

prodej pozemků parc.č. 2323/7 a 2323/8, odděleně geometrickým plánem č. 1785-7/2019,

vyhotoveným lng. P- K_ —AREAL a potvrzeným Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu

dne 5. 3. 2019 pod č.j. PGP—1092/201 9-101, z pozemků parc. č. 2323/2 a 2323/1 v k.ú. Suchdol,

ve vlastnictví hl. m. Prahy, správa nemovitostí svěřena MČ Praha-Suchdol, DHiF bytem

_Praha—Suchdol, vlastnící sousedního pozemku parc. č. 2323/ , .u. uchdol,

2) s ta n o v uj 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 Daně Fidlerové, vlastníci sousedního pozemku parc. č. 2323/5, k.ú.

Suchdol,

e) bezúplatné 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 její údržby a zajištění oprav a

zákazu umísťování staveb v pásu vymezeném věcným břemenem,

f) zřízení zástavního 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,

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 l á d á

realizovat prodej uvedených pozemků za uvedených podmínek

Odpovídá: Rada MČ Praha-Sucpd lm; Termín: neprodleně
    

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 5/7/2019

ze dne 19. 9. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

zprávu o průběhu reaiizace projektu SMACKER.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 5/8/201 9

ze dne 19. 9. 2019

ZASTUPlTELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

studii řešení multifunkční haly s venkovním sportovištěm v odhadovaných nákladech 241 mil. Kč

(bez DPH), která popisuje uspořádání celého sportovního areálu;

2) u k | á d á

prověřit splnění podmínek soutěže, možnosti snížení stavebních nákladů, možnost realizace

výstavby areálu po etapách a upřesnit možnosti financování výstavby a jejího provozu.

Odpovídá: Rada MC Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 5/9/2019

ze dne 19. 9. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

informaci o časovém harmonogramu přípravy, podávání návrhů a hlasování vrámci

participativního rozpočtu 2020.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 5110/2019

ze dne 19. 9. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé obdobi sdělené:

zápisem z 29. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 19. 6. 2019

zápisem z 30. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 1. 7. 2019

zápisem z 31. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 10. 7. 2019

zápisem z 32. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 12. 7. 2019

zápisem z 33. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 22. 7. 2019

zápisem z 34. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 29. 7. 2019

zápisem z 35. zasedání Rady MČ Prahe—Suchdol ze dne 7. 8. 2019

zápisem z 36. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 21. 8. 2019

zápisem z 37. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 28. 8. 2019

zápisem z 38. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 4. 9. 2019

zápisem z 39. zasedém’ Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 11. 9. 2019

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 


