
Program 43. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

9. října 2019

43.1 Navýšení rozpočtu roku 2019 - navýšení příspěvku pro ZŠ na dovybavení ICT ve výši 700.000 Kč.

Předkládá: J.Stůla, vedoucí EO.

43.2 Úprava rozpočtu na r. 2019 - poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 15.000 Kč z Úřadu

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

43.3 Informace k dopravní situaci v ul Staročeská. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

43.4vVýběr dodavatele výsadby ovocných stromů - pokračování bodu 42.5. Předkládá: lng. M. Novotný,

ref. ZP.

43.5 žádost MŠ Gagarinova o schválení odpisověho plánu klimatizace Toshiba Split. Předkládá: Mgr.

S: Zelený, ředitel MS Gagarinova.

43.6 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 185/2018 o podmínkách napojení plynovodu s Ekospol a.s. na parcele

číslo 74I1v k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta.

43.7 Smlouva o převodu správy majetku s hl. m. Prahou - cedule Fitpark. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

43.8 Návrh vyhlášky o aktualizaci cenově mapy stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro rok 2020.

Předkládá: starosta.

43.9 Odvoz odpadkových košů. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.

43.10 Námět stavby „Tunelový přivaděč Kamýcká“. Předkládá: starosta.

43.11 Připomínky k oznámení záměru EIA SOKP 518 Ruzyně-Suchdol. Předkládá: Ing. G. Lněničková,

radní.

43.12 Členství MČ Praha-Suchdol v Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. Předkládá: Ing. G.

Lněničková, radní.

43.13 Návrhy vlajky městské části Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.



ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 9. ŘÍJNA 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: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

Program zasedání:

43.1 Navýšení rozpočtu roku 2019 - navýšení příspěvku pro ZŠ na dovybavení ICT ve výši

700.000 Kč. Předkládá: J.Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada v souvislosti s poskytnutím

příspěvku ZŠ M. Alše na dovybavení v oblasti ICT v celkové výši 700 tis. Kč schvaluje navýšení

rozpočtu na rok 2019 a s tím související rozpočtové opatření: Příjmová strana: odpa 0 a pol. 1343 —

poplatek za užívání veř. prostranství, ORJ 954 zvýšit 0 Kč 450.000,-; výdajová strana: odpa 3745 —

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, ORJ 254, snížit

0 Kč 250.000,-; odpa 3113 — zákl. školy pol. 5331 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZS),

ORJ 412, zvýšit 0 Kč 700.000,-; Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP.

Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

43.2 Úprava rozpočtu na r. 2019 - poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 15.000 Kč

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

s navýšením rozpočtu na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu práce České republiky na

aktivní politiku zaměstnanosti v celkové výši 15.000 Kč a v té souvislosti 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 13101, zvýšit

o Kč15.000,-; výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5011 — platy zam.

v pracovním poměru, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 10.400,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5031 —

povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, UZ 13101, zvýšit

0 Kč 2.600,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejné

zdravotnictví, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 900,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5424 — náhrady

mezd vdobě nemoci, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 1.100,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem

2115. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá

vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

43.3 lnformace k dopravni situaci v ul Staročeská. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Rada bere

na vědomí informaci panaN—o situaci s parkováním v ulici Staročeská a jejím řešení ze

strany policie. Rada konstatuje, že není kompetentní pro řešení dopravních přestupků. Městská část

připravuje řešení dopravy v klidu v oblasti Nového Suchdola.

43.4 Výběr dodavatele výsadby ovocných stromů — pokračování bodu 42.5. Předkládá: Ing. M.

Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada v souladu s výzvou a na základě obdržených cenových

nabídek od 4 dodavatelů určuje pro realizaci výsadeb ovocných stromů v ulici Kamýcká, u obnovené

polní cesty, založení sadu Na Skalce a dosadbé Sadu čestných občanů společnost Realizace

výsadbu činí 1.136.717,50 Kč a celková cena bez DPH za následnou roční péči je ve výši

159.850,00 Kč. Rada ukládá Ing. Novotnému, aby informoval účastníky výběru zhotovitele o jeho

výsledku a s vybraným dodavatelem připravil k podpisu smlouvy o dílo. Hlasování o usnesení: 5-0-0

43.5 Žádost MŠ Gagarinova o schválení odpisověho plánu klimatizace Toshiba Split.

Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova. Usnesení rady: Rada schvaluje odpisový plán

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



klimatizace Toshiba Split v ceně 60.343 Kč: Odpisová skupina 3, doba odpisu 10 let, počátek odpisů

říjen 2019. Rada ukládá paní Krumpholcové, aby zajistila zaslání usnesení rady MS Gagarinova.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

43.6 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 185/2018 o podmínkách napojení plynovodu s Ekospol a.s. na

parcele číslo 74/1 v k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

43.7 Smlouva o převodu správy majetku 5 hl. m. Prahou — cedule Fitpark. Předkládá: lng.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu č. lNO/61/01/010497/2019 s

hlavním městem Prahou o převodu správy majetku - vstupní cedule k fitparku v ceně 8.820 Kč bez

DPH, která se nachází na pozemku parc. č. 184/1 v k. ú. Sedlec. Rada pověřuje starostu podpisem

smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

43.8 Névrh vyhlášky o aktualizaci cenově mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro

rok 2020. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

43.9 Odvoz odpadkových košů. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí informaci lng. Novotného ke stížnostem na vyvážení odpadkových košů a ukládá Ing.

Novotnému: pisemné reklamovat zjištěné nedostatky, neprodleně prověřit zajištění této služby jiným

dodavatelem služeb od 1. 1. 2020 a předložit radě v termínu do 31. 10. 2019 návrh dalšího postupu na

zlepšení služeb. Hlasování o usnesení: 5-0-0

43.10 Námět stavby „Tunelový přivaděč Kamýcká“. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

bere námět na vědomí a ukládá starostovi, aby námět stavby „Tunelový přivaděč Kamýcká“ předal k

projednání náměstkovi primátora hl. m. Prahy lng. Arch. Hlaváčkovi a Ing. Scheinherrovi se žádostí

o začlenění do projektu přivaděče SOKP v oblasti MČ Praha-Suchdol. Rada žádá KÚRI, aby námět

stavby projednala. Hlasování o usnesení: 5-0-0

43.11 Připomínky k oznámení záměru EIA SOKP 518 Ruzyně-Suchdol. Předkládá: Ing.

G. Lněničková, radní. Usnesení rady: Rada souhlasí s připomínkami k oznámení záměru EIA SOKP

518 Ruzyně-Suchdol; zrušit přivaděč Rybářka, realizovat tunelový přivaděč Kamýcká, ražený tunel

Suchdol, posunutí MUK Výhledy od zástavby, společné posouzení staveb 518 a 519, posouzení dle

kapacity komunikací, posouzení regionální varianty. Hlasování o usnesení: 5-0-0

43.12 Členství MČ Praha-Suchdol v Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. Předkládá: lng.

G. Lněničková, radní. Usnesení rady: Rada souhlasí s členstvím MČ Praha-Suchdol v Partnerství

pro městskou mobilitu, 2.3. a žádá zastupitelstvo o projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

43.13 Návrhy vlajky městské části Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

žádá zastupitelstvo, aby projednalo návrh vlajky MC Praha-Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 9. října 2019

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


