
Program 53. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

18. prosince 2019

53.1 RO - Navýšení rozpočtu roku 2019 o účel. neinv. dotaci ve výši 29,1 tis. Kč na projekt ZŠ „Zelená

učebna s vyvýšenými záhonky“. Předkládá: J. Štůla, vedouci EO.

53.2 RO - navýšení rozpočtu r. 2019 o fin. prostředky ve výši 597 tis. Kč z obdrženého odvodu VHP

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

53.3 Úprava rozpočtu na r. 2019 — změna čerpání rozpočtu na r. 2019 v celkové výši 80 tis. Kč.

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

53.4 RO - poskytnutí dotace na spolufinancování EU projektů. Předkládá: J. Štůla, vedouci EO.

53.5 Cena stočného od 1.1. 2020 pro splaškovou kanalizaci připojenou na ČOV Roztoky. Předkládá:

lng. Vik, místostarosta.

53.6 Výzva ČZO 59 Na Rybářce k úpravě osadního řádu. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

53.7 Dopravni Opatření v oblasti Starého Suchdola. Předkládá: starosta.

53.8 RO -— financování darů provozním a pedagogickým pracovníkům zřizovaných škol. Předkládá: J.

Štůla, vedoucí EO.

53.9 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm — studie proveditelnosti. Předkládá: starosta.

53.10 Oprava chodníků mezi komunikacemi U Kruhovky a Kamýcká — výběr zhotovitele. Předkládá: Ing.

Č. Mudruňka,

53.11 Zklidnění provozu Kamýcká - nedokončená investice. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace

investic.

53.12 Trasa nové autobusové linky spojující Suchdol s okolními obcemi. Pokračování bodu 51.7.

Předkládá: starosta.

53.13 Informace MHMP ke svěření pozemku parc.č.182 k.ú. Sedlec. Předkládá: starosta.

53.14 Příprava opravy kaple sv. Václava -jednání s HLMP. Předkládá: starosta.

53.15 Zpracování dopravního průzkumu - nabídka. Předkládá: starosta.

53.16 Žádost MŠ K Roztokům o schválení čerpání investičního fondu. Pokračování bodu 45.10, 48.8.

Předkládá: Mgr. J. Barková Hešiková, ředitelka MŠ K Roztokům.

53.17 Dary provozním zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Pokračování bodu 50.6. Předkládá: Ing.

Andrea Hrobská Mináriková.

53.18 Žádost MŠ Gagarinova o odstranění nedostatků soustavy hromosvodů. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

53.19 Sociální automobil Dacia Dokker — nabídka pro Horizont. Předkládá: starosta.

53.20 Návrh změny vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol. Předkládá: starosta.

53.21 Navýšení kapacity ZŠ M. Alše, pokračování bodu 37.5. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

53.22 Zadání zakázky na výběr projektanta rekonstrukce komunikací. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.

53.22 Žádost ZŠ M. Alše o schválení čerpání investičního fondu. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

53.23 Informace 0 navýšení odměn pro zastupitele od 1.1.2020. Předkládá: J. Martincová, personalistka.

53.24 Návrh dodatku č. 11 Organizačního řádu MČ Praha-Suchdol a Místní veřejné knihovny. Předkládá:

tajemnice.

53.25 Návrh rozpočtu MČ na rok 2020. Předkládá starosta.

53.26 Výkopové práce společnosti SUPTECHNIK — rozsah užívání veřejného prostranství. Předkládá:

lng. M. Novotný, ref. ZP.

53.27 Informace k ukončení smlouvy o vyvážení košů společností Vydra čistící služba s.r.o. Předkládá:

lng. M. Novotný, ref. ZP.



ZÁPIS z 53. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 18. PROSINCE 2019

 

Přítomni: Ing. Petr Hejl — starosta

lng. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lnéníčková - radni

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.10 hod.

Program zasedání:

53.1 R0 - Navýšení rozpočtu roku 2019 o účel. neinv. dotaci ve výši 29,1 tis. Kč na projekt ZŠ

„Zelená učebna s vyvýšenými záhonky“. Předkládá: J. Štůla, vedouci EO. Usnesení rady: Rada

souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2019 o neinvestiční dotaci pro ZŠ M. Alše v celkové výši

29,1 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, ORJ 412, UZ 81, zvýšit 0 Kč 29.100,—; výdajová strana: odpa 3113 —

zákl. školy a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspév. org. (ZŠ), UZ 81, ORJ 412, zvýšit

0 Kč 29100;. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3097. Příjmy i výdaje budou označeny

UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Dotace podléhá finančnímu vyúčtování s rozpočtem hl. m.

Prahy za rok 2019. Rada ukládá vedoucímu EO, aby provedl schválené rozpočtové opatření.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

53.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2019 o fin. prostředky ve výši 597 tis. Kč zobdrženého

odvodu VHP. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zvýšení

rozpočtu na r. 2019 o částku ve výši 597 tis. Kč z obdrženého odvodu VHP a žádá ZMČ o

projednání přijetí finančních prostředků. Rada ukládá EO zařadit fin. prostředky do rozpočtu r. 2019

dle pokynu MHMP na § 6409, pol. 5901 s ÚZ, po schválení úpravy a nebo v rozpočtu na r. 2020

zatřídit na konkrétní odpa a položku dle platné rozpočtové skladby. včetně ÚZ. Rozpočtové opatření

bude provedeno pod č. dokladu 3102. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2019 s

rozpočtem hl. m. Prahy s tím, že tyto finanční prostředky z této dotace, které nebudou čerpány v r.

2019, bude možné zapojit do rozpočtu r. 2020 prostřednictvím položky 8115 s UZ 00000098. Přijmy

i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO aby

provedl schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

53.3 Úprava rozpočtu na r. 2019 — změna čerpání rozpočtu na r. 2019 v celkové výši 80 tis. Kč.

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se změnou čerpání rozpočtu na rok

2019 ve výši 80 tis. Kč v souvislosti sfinancováním nákupu laviček a motorové pily tj. drobného

dlouhodobého majetku a financování daru na sociální účely dle smlouvy sml. č 144/2019 a v té

souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření; výdajová strana: odpa 3745 — péče o vzhled

obci a veřl zeleň a pol. 5169 — nákup ost. služeb, ORJ 254 snížit 0 Kč 80.000,-; odpa 3745 — péče

o vzhled obcí a veř. zeleň a pol 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 254 zvýšit 0 Kč

70.000,-; odpa 4371 — raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi a pol. 5221 — neinvtransf.

fundacím, ústavům a obecně prosp. sp., ORJ 504 zvýšit 0 Kč 10.000,-. Příjmy i výdaje budou

označeny ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby provedl schválené

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

53.4 RO - poskytnutí dotace na spolufinancování EU projektů. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

Usnesení rady: Rada z důvodu spolufinancování projektů podpořených zOperačního programu

Životní prostředí, Operačního programu Praha — pól růstu a programu nadnárodní spolupráce

Interreg CENTRAL EUROPE souhlasí se zvýšením rozpočtu na rok 2019 o investiční dotaci v

celkové výši 7.022,5 tis. a v této souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: Přijmová

strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi

statutárnimi městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 84, zvýšit 0 Kč 7.022.500,-; výdajová
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strana; odpa 3399 — ostatni záležitosti kultury a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 84, ORJ 620,

ORG 2520894, zvýšit 0 Kč 6.322.500,-;odpa 6171 — ostatní záležitosti kultury a pol. 6123 — Dopravni

prostředky, UZ 84, ORJ 620, ORG 81200, zvýšit 0 Kč 440 000,-; odpa 2291 — mezinárodní spolupráce

v dopravě a pol. 5021 — ostatni os. výdaje, ORJ 301, zvýšit 0 Kč 150 000,-; odpa 2291 — mezinárodní

spolupráce v dopravě a pol. 5164 — nájemné, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 10 000,—; odpa 2291 — mezinárodní

spolupráce v dopravě a pol. 5166 — konzultační, poradenské a právní služby (studie), ORJ 504,

zvýšit 0 Kč 100 000,—. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3100, nevyužité fin. prostředky

podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání za rok 2019 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i

výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Ráda ukládá vedoucímu EO, aby

provedl schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

53.5 Cena stočného od 1. 1.2020 pro splaškovou kanalizaci připojenou na ČOV Roztoky.

Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení Rady; Rada bere na vědomí informaci o ceně stočného

od 1. 1. 2020 ve výši 43,17 Kt“:/m3 včetně DPH 15% stanovenou společností PVK, a.s. pro

splaškovou kanalizaci připojenou na ÚČOV v Troji. Rada schvaluje pro splaškovou kanalizaci,

připojenou na ČOV Roztoky a provozovanou společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.,

Mostnikovská 255/3, 266 01 Beroun Závodí, IČ: 46356975, cenu stočného od 1. 1. 2020 ve výši

43,17 Kč/m3 vč. 15% DPH. Rada ukládá lng, Novotnému, aby zaslal informaci o nové referenční

ceně provozovateli a požádal o návrh kalkulace nákladů na stočné pro rok 2020 včetně stanoveni

výše nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu a předložil návrh kalkulace pro rok 2020 radě.

Termin: neprodleně. Hlasování o usnesení: 5—0-0

53.6 Výzva ČZO 59 Na Rybářce k úpravě osadního řádu. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s návrhem výzvy organizaci č. 59 Českého

zahrádkářského svazu kůpravě osadního řádu. Výzva požaduje zejména upřesnění podmínek

užívání parcely p.č. 237 a důsledně vyjasnění vlastnických vztahů k zahradním altánům Rada

ukládá starostovi zaslat výzvu ČZS. Hlasování o usnesení: 5-0—0

53.7 Dopravni opatření v oblasti Starého Suchdola. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

podání obyvatel oblasti a odkládá na příště—

53.8 RO - financování darů provozním a pedagogickým pracovníkům zřizovaných škol.

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady Rada z důvodu financováni darů provozním a

pedagogickým pracovníkům zřizovaných škol souhlasí 5 navýšení rozpočtu na rok 2019 o 130 tis. Kč

a rozpočtovou změnou čerpání rozpočtu ve výši 20 tis. Kč následovně: Příjmová strana: odpa 0 a pol.

1343 — poplatek za užívání veř. prostranství, ORJ 954 zvýšit 0 Kč 130.000,-; Výdajová strana: odpa

3113 — základní školy a pol. 5909 — ostatni neinv. výdaje, ORJ 412 snížit 0 Kč 20.000,-; odpa 3111 —

mateřské školy a pol. 5492 -— dary obyvatelstvu, ORJ 412 zvýšit 0 Kč 100.000,-; odpa 3113 — základní

školy a pol. 5492 — dary obyvatelstvu, ORJ 412 zvýšit 0 Kč 50.000,-. Přijmy i výdaje budou označeny

UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby provedl schválené

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

53.9 Multifunkční hala s venkovnim sportovištěm — studie proveditelnosti. Předkládá; starosta,

Rada odkládá na příště.

53.10 Oprava chodníků mezi komunikacemi U Kruhovky a Kamýcká — výběr zhotovitele.

Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na příště.

53.11 Zklidnění provozu Kamýcká -nedokončená investice. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí svyřazenim investiční akce „Zklidnění provozu

Kamýcká“, č. inv. 2192 z roku 2005 v hodnoté 41.500 Kč, která nebyla realizována, jako zmařené

investice. Hlasování o usnesení: 5-0-0

53.12 Trasa nové autobusové linky spojující Suchdol s okolními obcemi. Pokračování bodu

51.7. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí informaci pana _Š_z ROPID o

připravovaném vedeni nové autobusové linky spojující Suchdol s okolními obcemi ve Středočeském

kraji s tim, že další jednání dotčených obcí proběhne dne 6. 12020

53.13 Informace MHMP ke svěření pozemku parc. č. 182 k.ú. Sedlec. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí.

53.14 Příprava opravy kaple sv. Václava - jednání s HLMP. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí, že hl. m. Praha doporučilo městské části požádat o finanční prostředky na opravu kaple sv.

Václava z rezervy rozpočtu.

53.15 Zpracování dopravního průzkumu - nabídka. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí a

odkládá na příště.

podpis ověřovatelů: ---

 

podpis starosty MČ: ---



53.16 Žádost MŠ K Roztokům o schválení čerpání investičního fondu. Pokračování bodu 45.10,

48.8. Předkládá: Mgr. J. Barková Hešíková, ředitelka MŠ K Roztokům. Usnesení rady: Rada

souhlasí s čerpáním investičního fondu MŠ K Roztokům v roce 2019 ve výši do 469.000 Kč za

účelem financování rekonstrukce sklepa na polytechnickou učebnu a zastínění zimní zahrady. Rada

dále souhlasí s čerpáním rezervního fondu v roce 2019 ve výši do 100.000 Kč na opravu podlahové

krytiny. Rada žádá ředitelku MŠ o upřesnění finančního rozsahu technického zhodnocení budovy

MŠ v roce 2019 v termínu do 17. 1. 2020 a ukládá paní Krumpholcové zaslat rozhodnutí rady

ředitelce MŠ. Hlasování o usnesení: 5-0-0

53.17 Dary provoznim zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Pokračování bodu 50.6. Předkládá:

lng, Andrea Hrobská Minaříková. Usnesení rady: Rada schvaluje poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč

dalšímu provoznímu zaměstnanci MŠ K Roztokům (dle přílohy usnesení, úvazek 0,25) v souladu s

pravidly schválenými usnesením rady č. 506. Rada ukládá paní Martincová, aby připravila darovací

smlouvu . Hlasování o usnesení: 5—0—0

53.18 Žádost MŠ Gagarinova o odstranění nedostatků soustavy hromosvodů. Předkládá: lng. M.

Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada doporučuje upřesnit finanční rozsah opravy

zjištěných nedostatků hromosvodu a řešit opravu z běžných provozních prostředků mateřské Školy

případně s využitím rezervního fondu. . Rada ukládá vedoucímu OHSOM případně spolupracovat s

MŠ při zajištění dodavatele oprav a seznámit žadatele s rozhodnutím rady. Hlasování o usnesení:

5-0-0

53.19 Sociální automobil Dacia Dokker — nabídka pro Horizont. Předkládá: starosta. Rada

odkládá na příště.

53.20 Návrh změny vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol. Předkládá:

starosta Usnesení rady: Rada nemá připomínky k předložené změně vyhlášky č. 3/2019 Sb. hl. m.

Prahy o školských obvodech základních škol. Hlasování o usnesení: 5-0—0

53.21 Navýšení kapacity ZŠ M. Alše, pokračování bodu 37.5. Předkládá: lng. Vlk, místostarosta

Usnesení rady: Rada bere na vědomí analýzu kapacit ZŠ M. Alše, z které vyplývá možné navýšení

kapacity školy z 650 na 738 žáků za předpokladu doplněni technologického vybavení kuchyně a

šatních skříněk při současném obnovení vybavení požárních únikových cest. Limitujícími faktory

navýšení kapacity školy je počet a velikost učeben, kapacita jídelny, kuchyně a šaten. Rada ukládá

MgA. Navrátilové zajistit podrobný popis a dokumentaci potřebných úprav včetně jejich provedení v

termínu do 3172020 a zajistit potřebně doklady pro doplnění žádosti 0 navýšení kapacity ZŠ

nejpozději do 7. 8. 2020. Hlasování o usnesení: 5—0-0

53.22 Zadání zakázky na výběr projektanta rekonstrukce komunikací. Předkládá: lng. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na příště.

53.22 Žádost ZŠ M. Alše o schválení čerpání investičního fondu. Předkládá: Mgr. A. Kejharová,

ředitelka ZŠ. Usnesení rady: Rada souhlasí s čerpáním investičního fondu ZŠ M. Alše v roce 2019

ve výši 59.000 Kč za účelem financování obnovy ICT techniky. Rada ukládá paní Krumpholcové

zaslat rozhodnutí rady ředitelce ZŠ, Hlasování o usnesení: 5-0—0

53.23 lnformace 0 navýšení odměn pro zastupitele od 1.1.2020. Předkládá: J. Martincová,

personalistka Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že maximální odměny zastupitelů byly nařízením

vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev, navýšeny o

10 % a žádá finanční výbor a zastupitelstvo o projednání výše odměn neuvolněných zastupitelů Rada

ukládá vedoucímu EO, aby výši odměn zohlednil v návrhu rozpočtu na rok 2020. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

53.24 Návrh dodatku č. 11 Organizačního řádu MČ Praha-Suchdol a Mistni veřejné knihovny.

Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada schvaluje Dodatek č.11, kterým se doplňuje a mění

Směrnice č. 1/2013 — Organizační řád ÚMČ Praha-Suchdol, spočívající ve změně organizační

struktury ÚMČ Praha-Suchdol s účinností od 1. 1. 2020 — úprava počtu funkčních míst pracovní čety

beze změny počtu zaměstnanců a úpravě pracovních náplní zaměstnanců knihovny v souvislosti se

změnami v katalogu prací ve veřejných službách a správě, který nabývá účinnosti k 1.1. 2020.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

53.25 Návrh rozpočtu MČ na rok 2020. Předkládá starosta. Rada odkládá na příště.

53.26 Výkopové práce společnosti SUPTECHNIK - rozsah užívání veřejného prostranství.

Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Rada odkládá na příště, neboť údaje předložené Ing. Novotným

neodpovídají skutečnosti a i přes deklarované ukončení prácí nejsou některé úseky ve stavu

schopném užívání.

/
- /

podpis ověřovatelů: -----

podpis starosty MČ; ___-

 



53.27 Informace k ukončení smlouvy o vyvážení košů společností Vydra čistící služba s.r.o.

Předkládá: Ing. Nl. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že společnost Vydra čistící

služba s.r.o. požaduje ukončení služby po uplynutí výpovědní doby v délce 3 měsíců s tim že tato

doba končí 29. 2. 2020A Zároveň bere na vědomí kladné reference na vykonávání této služby

společností Pražské služby, a.s. vjiných městských částech Rada ukládá lng, Novotnému, aby

neprodleně předložil radě návrh smlouvy o vyvážení košů se společností Pražské služby, a.s. od 1. 3.

2020.Hlasování o usnesení: 5-0—0

Zasedání bylo ukončeno v 18.05 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 18. prosince 2019

podpis ověřovatelů: —---

podpis starosty MČ; ----

 


