
STAROSTA MČ PRAHA—SUCHDOL

svolává na

ČTVRTEK 30. LEDNA 2020 od 13"o hod

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží)

Program zasedání:

Diskuse.

1. Přijetí dotací z rozpočtu hl. m. Prahy

2. Odměny za výkon funkcí členů zastupitelstva.

3. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2020.

4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Suchdol na roky 2021 až 2025.

5. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ — právní posouzení.

6. Úpiatné nabytí pozemku parc.č. 1650/3 v k.ú. Suchdol.

7. Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2020.

8. Dary poskytovatelům sociálních služeb občanům MČ Praha-Suchdol.

9. Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží.
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VPraze dne 22.1.2020 . , ,

. Participatívní rozpočet.

. Projektová dokumentace na rekonstrukci komunikací Budovec — příprava.

. Projektová dokumentace na rekonstrukci komunikací Starý Suchdol — příprava.

. Projekt SMACKER.

. Bezpečnostní situace v městské části Praha-Suchdol.

. Zřízení služebnosti—věcneho břemene na pozemku, parc.č. 2325/1 (ul. V Údolí).

Usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé období.

erpelace.
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Ing. Petr Hejl

starosta MČ Praha—Suchdol

č.j. UMC P_SUCH 00140/2020



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 711/2020

ze dne 30. 1. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

a) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci „Kulturně komunitní centrum“

ve výši 6.322,50 tis. Kč;

b) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci „Nákup užitkového

elektrovozidla pro MC Praha—Suchdol“ ve výši 440 tis. Kč

c) účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na spolufinancování projektu „SMACKER“
ve výši 260 tis. Kč

d) přijetí neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z VHP ajiných technických herních zařízení
za období 1. 1. 2019 — 30.6. 2019 v celkové výši 597 tis. Kč určenou na sport, kulturu,

školství, zdravotnictví a sociální oblast,

2)uk|ádá

projednat a realizovat rozpočtová opatření v souvislosti s navýšením rozpočtu MČ Praha-Suchdol

na rok 2020 o přijaté dotace.

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru: -

Podpis ověřovatele:

 
Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 7/2/2020

ze dne 30. 1. 2020

ZASTUPlTELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

v souladu s nařízením vlády 318/2107 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků od 1. 2. 2020

výši měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům MC Praha—Suchdol následovně:

 

pozice odměna ( Kč)

zastupitel 2 171

člen komise 3 619

člen výboru 3 619

předseda komise 4 343

předseda výboru 4 343

člen rady 8 687

místostarosta 39 089

Při souběhu dvou nebo více funkci se k odměně za funkci připočte částka 2 000 Kč.

2)ukládá

zabezpečit plnění usnesení

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: průběžně

Souhlas návrh. výboru:

 

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 7/3/2020

ze dne 30. 1. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schvaluje

a) rozpočet městské části Praha—Suchdol na rok 2020

tisíce Kč

objem příjmů ve výši 61 119

financování ve výši 13 132

objem výdajů ve výši 74 251

b) návrh finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2020

tisíce Kč

výnosy
9 911

náklady 3 400

hospodářský výsledek
6 511

c) návrh závazných ukazatelů rozpočtu r. 2020 a školských zařízení zřizovaných MČ Praha-

Suchdol na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2) u k l á d á

a) čerpat rozpočet dle odvětvového třídění (paragrafů) schváleného rozpočtu roku 2020 s tím, že

ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazcí operací překročen jimi stanovený objem

běžných a kapitálových výdajů;

b) předložit zprávu o plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2020;

c) předložit zprávu o plnění rozpočtu za rok 2020.

Odpovídá: ad a) příkazci operací; ad b) a c) Rada MČ Praha-Suchdol

Terminy: ad a) průběžně; ad b) 30. 9. 2020; ad 0) 30. 6. 2021

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Eříloha č. 1 k usnesení zmč č. 713/2020

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020 městské části Praha—Suchdol na základě § 12 zákona

č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hlavní činnost v tis. Kč

Třída 1- daňové příjmy 7 335

Třída 2 - nedaňové příjmy 55

Třída 3 - kapitálové příjmy 0

Celkem vlastní příjmy 7 390

Třída 4 - přijaté neinvestiční transfery 53 983

pol, 4137 převody mezi statutárnimi městy a jejich MC 39 329

Třída 4 - přijaté investiční transfery O

Celkem třída 4 - přijaté transfery 53 983

Příjmy celkem
61 373

Třída 5 - běžné výdaje 47 391

- příspěvek na provoz PO zřízených MČ 8 150

— odpa 3xxx- neinv. transfery (dary, granty apod) 1 035

- odpa 4xxx- neinv. transfery (dary, granty apod) 550

Třída 6 - kapitálové výdaje 26 36

Výdaje celkem
73 755

Financování (prostředky z minulých let) -12 382

Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Příjmy po konsolidaci
61 119

Výdaje po konsolidaci
73 501

Financování po konsolidací (prostředky z minulých let) 12 382

 

 

Zřízené přÍSpěvkové organizace
Příspěvek na provoz

 

 
 
   Základní škola M. Alše (včetně příspěvku na provozjídelny) 5 760

Mateřská škola Gagarinova
1 590

[Mateřská škola K Roztokům 800
 

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 7/4/2020

ze dne 30. 1. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

schvaluje

1) rozpočtový výhled MČ Praha-Suchdol na léta 2021 a 2022 - hlavni ukazatele:

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

   

2021 2022

„ tisice Kč tisíce Kč

TŘÍDA 1 — DANOVE PRÍJMY 7 200 7 200

TRIDA 2 — NEDANOVE PŘÍJMY 50 50

TŘÍDA 4 _— PŘIJATE DOTACE 46 750 41 00

PRIJMY CELKEM 54 000 48 250

FINANCOVANI 01 o

BEZNÉ VÝDAJE 42 000 43 500

KAPITÁLOVE VYDAJE 12 000 4 250

WDAJE CELKEM 54 000 47 750

Výsledek hospodaření(- schodek,+ přebytek) 0 500

ZDANOVANA CINNOST

WNOSY 9 400 9 400

NÁKLADY, „ ' 3 800 3 800

HOSPODARSKY VYSLEDEK 5 600 5 600  
 

2) rozpočtový výhied hlavní činnosti do roku 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usneseni.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ

 



Příloha č. 1 k usnesení čj. 714/2020

hled 3 odst. 1 zákona (:. 250/2000 Sb.

'hled MČ Praha - Suchdol do r. 2025

RV

- třída 1

- třída 2

- třída 3

-třída 4

toho ve SR; FVz z vlastního HMP

státní

celkem

rovozní ' -třřda5

-lřídaS

'da celkem

 
 

 

 

   

Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx O O O 0 O

Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347 O O O O O

Tvorba rezervy na dluhovou službu /“ O O O O     

 

Zřízené příspěvkové organizace

 

 
 

 

 

Základní škola M. Alše

(včetně příspěvku na provoz jídelny) 5 560 5 560 5 560 5 560 5 560

Mateřská Škola Gagarinova 1 590 1 590 1 590 1 590 1 590

[Éteřská Škola K Roztokům 800 800 800 800 800     
 

činnost

' výsledek

 

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 7/5/2020

ze dne 30. 1. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na védomi

doplnéné právní posouzení postupu městské části při přípravě projektové dokumentace na

multifunkční halu u 28 s venkovním sportovištěm

Souhlas návrh. výboru: -—

Podpis ověřovatele:  

 Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 7/6/2020

ze dne 30. 1. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

„schvaluje

a) úplatný převod pozemku parc. č. 1650/3, k. ú. Suchdol, pozemek pod vzahradní chatkou v
zahrádkářské kolonii Na Zavážkách, o výměře 17 m2 z vlastnictví vlastníků C-V PhDr.
(podíl 3/32), Jc-R (podíl 3/32), P- J-(podíl 13/32), 2- R (podíl
13/32) uvedených na L 9 pro k. ú. Suchdol, obec Praha do vlastnictví hl. m. Pra y, správa

nemovitostí svěřena městské části Praha—Suchdol, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve

výši 400 Kč/m2, tj. celkovou cenu za celý pozemek ve výši 6.800 Kč.

2) u kl á d á

zajistit a realizovat uvedený úplatný převod.

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

 

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



 

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 7/7/2020

ze dne 30. 1. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

granty městské části Praha—Suchdol na rok 2020 v celkové výši 335 tisíc Kč v následujících

oblastech:

 

 

 

 

 

tisíc Kč

Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům působících na území městské části - 70

podpora práce s dětmi a mládeží

Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání 150

Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží 115

Celkem
335

  
 

2) u k | á d á

zajistit zveřejnění vyhlášení grantového řízení a projednat udělení grantů na rok 2020.

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

 

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 7/8/2020

ze dne 30. 1. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a l uj e

poskytnutí darů v celkové výši 540 tisíc Kč těmto subjektům poskytujícím sociální služby

občanům městské části Praha—Suchdol:

a) Domov sv. Karla Boromejského v Řepích (IČ: 65400143) ve výši 100.000 Kč za účelem

zajištění možnosti využití lůžek LDN, lůžek zdravotně-sociálních a odlehčovacích občany

městské části.

b) Horizont; centrum služeb pro seniory, středisko Diakonie a misie Církve československé

husitské (EC: 73632813) ve výši 390.000 Kč na provoz pečovatelské služby a denního stacionáře

v městské části.

c) Domov Sedlec SPMP o.p.s. (IČ: 24252999) ve výši 60.000 Kč na provoz chráněného bydlení

v městské části Praha—Suchdol.

2) u k l á d á

a) projednat a schválit darovací smlouvy na dary uvedené v odst. 1)

b) zajistit poukázání daru na účet příjemce.

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

čj. 7/9/2020

ze dne 30. 1. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schva|uje

na základě předložených podkladů od sportovních organizací o činnosti oddílů, počtech členů

a aktivitách pro veřejnost poskytnutí následujících peněžitých darů na podporu práce s mládeží

tělovýchovným organizacím působícím na území městské části Praha-Suchdol v celkové výši

730.000 Kč:

- Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, zs., 170048290 553.000 Kč

- Tělovýchovná jednota Sokol Suchdol—Sedlec, lC: 69060177 171.000 Kč

» EWTO Ceská republika, zs., lC: 04257596 6.000 Kč

2) u k | á d á

a) projednat a schválit darovací smlouvy na dary uvedené v odst. 1)

b) zajistit poukázání darů na účty příslušných tělovýchovných organizaci

Termin: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 7/10/2020

ze dne 30. 1. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

a) závěrečnou informaci o participativním rozpočtu pro rok 2019, z níž vyplývá, že:

. hlasování se zúčastnilo 473 občanů MČ, tedy 8,88% oprávněných hlasujících;

do konce roku 2019 bylo úspěšné reafizováno pět vybraných návrhů od občanů;

ceíkové náklady participatívního rozpočtu činily 405.429 Kč vč. DPH;

50% bude financováno HMP

b) průběžnou informaci o participativním rozpočtu pro rok 2020, v jehož rámci bylo občany měst-

ské části podáno 14 návrhů.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

čj. 7/11/2020

ze dne 30. 1. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a í uj e

pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací Budovec;

2)ukládá

a) realizovat veřejnou zakázku na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací

Budovec a zakázku zadat

b) připravit a projednat rozpočtová opatření v souvislosti s financováním zakázky.

Termín: neprodíeně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 7I1212020

ze dne 30. 1. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1) 5 c h v a ! u j e

pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací Starý Suchdol;

2)uk|ádá

a) realizovat veřejnou zakázku na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací

Starý Suchdol a zakázku zadat

b) připravit a projednat rozpočtová opatření v souvislosti s financováním zakázky.

c) koordinovat dokumentaci s řešením dopravy v okolí terminálu Výhledy s P+R

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 7/13/2020

ze dne 30. 1. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

průběžnou zprávu o realizaci projektu SMACKER.

2) u k l á d á

v návaznosti na podkladovou studii terminálu Výhledy s P+R připravit návrh řešení organizace

dopravy v jeho okolí

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: Neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj.. 7/14/2020

ze dne 30. 1. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

přednesené zprávy o bezpečnostní situaci a popisy činnosti Policie ČR a Městské policie Praha na
územi městské části

2)žádá

Policii ČR a Městskou policii hlavního města Prahy o zajištění většího počtu hlídek na území
městské části.

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: Neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

 

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 7/15/2020

ze dne 30. 1. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a I uj e

a) zřízení věcného břemene na služebnosti energetického vedení pozemku parc. č. 2325/1
vk. ú. Suchdol, ul. V Údolí, který je ve vlastnictví obce hl. m. Praha, svěřena sprava

nemovitosti MČ Praha-Suchdol, v rozsahu dle geometrického plánu číslo č. 1796-113/2019 v

délce 8,2 a 8,8 bm (2 STL plynovodní přípojky/); Věcné břemeno spočívá v umístění stavby
plynárenského zařízení na pozemku a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem

zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav plynárenského zařízení na

pozemku za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav

plynárenského zařízení, zahrnuje též právo oprávněného provádět na plynárenském zařízení
úpravy za účelem jeho výměny, modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, včetně jeho
odstranění.

b) zřízení výše uvedeného věcného břemene ve prospěch oprávněné - společnosti Pražská
plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČ 27403505;

c) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízení výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou smluvní finanční náhradu ve výši
1.000 Kč bez DPH.

2) u k lá d á

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 
Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 7/16/2020

ze dne 30. 1. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období sdělené:

zápisem z 50. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 27. 11. 2019

zápisem z 51. zasedání Rady MČ Praha—Suchdoi ze dne 4. 12. 2019

zápisem z 52. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 11. 12. 2019

zápisem z 53. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 18. 12. 2019

zápisem z 54. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 8. 1. 2020

zápisem z 55. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 15. 1. 2020

zápisem z 56. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 22. 1. 2020

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 


