
STAROSTA MČ PRAHA—SUCHDOL

svoíává na

STŘEDU 29. DUBNA 2020 od 1300 hod.

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží)

Program zasedání:

Diskuse.

1. Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2019.

2. Navýšení rozpočtu MČ Praha—Suchdol — ponechání dotací z rozpočtu z hl.m. Prahy za

rok 2019.

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

4. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol „ dotace z OPPPR.

5. Zřízení služebnosti—věcného břemene na pozemcích parc.č. 2309/2, 2316/2, 2272/3, kin.

Suchdol (UE. Ke Kozím hřbetům, Bažantní) ve prospěch oprávněného společnosti

PREdistribuce a.s.

6. Zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemcích parc.č. 2383 (ul. Gagarinova) a

2384 (ul. Lysolajská) v k.ú. Suchdol ve prospěch oprávněného Společností UPC Ceska

republika, sro

7. Svěření nemovitého majetku hl. m. Prahy do správy MČ Praha-Suchdolí

8. Zkvalítnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity ZŠ.

9. Rekonstrukce kaple sv. Václava a výstavba hřbitova.

10. Projekt SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.

11. Čerpací stanice Brandejsův statek — projekt.

12. Nouzový stav — opatření proti šíření koronaviru Covid-19,

13. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za upiynulě období.

14. Dohoda o narovnání a nákup pozemků od Společnosti EKOSPOL

15. Žádost o vydání územního opatření 0 stavební uzávěře v oblasti Nového Sedlce

Interpelacez i: '" * '“
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Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

čj. 8/1/2020

ze dne 29. 4. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a l uj e

účetní závěrku městské části Praha—Suchdol za rok 2019,

2) u k I á d á

zaslat protokol o schválení účetní závěrky městské části Praha—Suchdol za rok 2019 na MHMP.

Odpovídá: starosta MČ Praha—Suchdol

Termín: 30. 4. 2020

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 8/2/2020

ze dne 29. 4. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

„schvaluje

navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2020 o ponechané nevyčerpané účelové prostředky,

které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 a

v předchozích letech, k čerpání v roce 2020 v celkové výši 52 957 898,52 Kč na následující akce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  
 

 

| N v E s T I č N i

z roku 2019

Multifunkční hala u ZS s venkovním sportovištěm Irezerva 2019/ 7 532 090,00 Kč

TV Suchdol — etapa 005 Budovec
4 936 021,20 Kč

TV Suchdol — etapa 009 Starý Suchdol 4 000 000,00 Kč

Splaškové kanalizace U Kapličky, Bažantní 149 287,16 Kč

Kulturně komunitní centrum
6 299 900,00 Kč

z roku 2018

Stoka splaškové kanalizace Na
653 170,49 Kč

Mírach

Rekonstrukce komunikaci Májová,
1 489 168,50 Kč

Lysolajská a Výjezdní

Stavba plynovodu U Kapličky,
29 862,06 Kč

Bažantní

Lávka přes Unětický potok — PP
97 380,00 Kč

Modernizace a rozšíření areálu ZŠ 1 477 779,61 Kč

M. Alše

Výstavba bytového domu Kamýcká
25 921 129,00 Kč

684

NEINVESTIČNÍ

?. roku 2019

EU - SMACKER
190 485,50 Kč

Podpora projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví 181 625,00 Kč

 na území MČ pro r. 2019

 

2) bere na vědomí

že nevyčerpaná část dotace ponechaná k čerpání v r. 2020 bude v rámci finančního vypořádání za

rok 2020 vrácena do rozpočtu hl. m. Prahy

  

 

Souhlas návrh. výboru:

)

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ -

 



3)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: neprodieně

Souhfas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj.. 8/3/2020

ze dne 29. 4. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

a) Navýšení rozpočtu městské části Praha—Suchdol na rok 2020 o poskytnuté účelové investiční

dotace z rezervy v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 na následující akce:

 

Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben 3 navýšení kapacity ZŠ 7 350 000 Kč

 

 
Rekonstrukce kaple sv. Václava a výstavba hřbitova 5 000 000 Kč

 
 

b) Navýšení rozpočtu městské části Praha—Suchdol na rok 2020 o finanční prostředky určené na

výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru:

 

 

 

Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru „

(300 Kč/ 1 obyvatel MČ) 2 161 800 KC

Dotace na činnosti JSDH v souvislosti se zamezením šíření 115 000 Kč

koronaviru /JSDH Suchdol — JPO lll/ 
 

2)ukládá

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 lVIČ 

 

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 814/2020

ze dne 29. 4. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

„schvaluje

navýšení rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2020 o finanční prostředky určené na

realizaci projektů schválených v rámci Operačního programu Praha — pól růstu:

 

 

     

2:32 Účel I Název akce Realizátor akce Částka

MŠ K Roztokům — polytechnická Mateřská škola „

2541082 učebna K Roztokůrn 325 500 KC

2520894 Kulturně komunitní centrum MČ Praha - Suchdol 302 400 Kč

 

2)ukiádá

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. 8/5/2020

ze dne 29. 4. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

a) zřízení věcného břemene na siužebnosti energetického vedení pozemku parc. č. 2272/3,

2309/2 a 2316/2, vše v k. ú. Suchdol, Alšova vyhlídka ( ul. Ke Kozím hřbetům, Bažantní),

které jsou ve vlastnictví obce hl. m. Praha, svěřena správa nemovitostí MČ Praha—Suchdol, v

rozsahu dle geometrického plánu číslo č. 1819-307/2019, v celkové délce 155 bm; věcné

břemeno spočívá v umístění a provozování součásti distribuční soustavy — kabelového vedení

NN a telekomunikačniho vedeni (dále jen „Součást distribuční soustavy“), jehož obsahem je

právo oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na

dotčených pozemcích. Věcné břemeno zahrnuje těž právo oprávněného zřídit, mít a udržovat

na pozemcích potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na Součásti distribuční

soustavy úpravy za účelem jeji obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení jeji výkonnosti,

včetně jejího odstranění.

b) zřízení výše uvedeného věcného břemene ve prospěch oprávněné — společnosti

PREdistribuce a.s., lČ: 27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00, Praha-Smichov.

c) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízení výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou smluvní finanční náhradu ve výši

43.500 Kč bez DPH.

2) u k l á 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. 8/6/2020

ze dne 29. 4. 2020

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 -

pokračování“ v celkové délce 342 bm na pozemcích parc. č_ parc.č. 2383 (ul. Gagarinova) a

2384 (ul. Lysolajska), vše v k. ú. Suchdol, zapsaných na LV č. 1 pro hl. m. Prahu, svěřena

správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha—Suchdol, s rozsahem služebnosií dle

geometrického plánu číslo 1812-431/2019.

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

republika, s.r.o., IC: 00562262, se sidlem: Závišova 5, 140 00 Praha 4 —— Nusle;

o) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízení výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou náhradu ve výši 90.250 Kč plus

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. 817/2020

ze dne 29. 4. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí,

že Zastupitelstvo hlavního města Prahy svěřilo městské části Praha—Suchdol do správy

následující nemovitý majetek hlavního města Prahy:

. pozemek parc. č. 2223, k.ú. Suchdol o výměře 674 m2 včetně na ní stojící stavby kaple

svatého Václava

. pozemek parc.č. 289/1, k. ú. Suchdol při ulici V Ořeší o výměře 1 530 m2

. pozemek parc.č. 533/4, k.ú. Sedlec při ulici Suchdolska a Na Rybařce o výměře 124 m2—

2) u k l á d á

a) převzít nemovitosti

b) zajistit zapsání převodu majetku do Katastru nemovitosti

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 8/8/2020

ze dne 29. 4. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schvaluje

a) přípravu a reatizaci akce „Zkvaiitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity ZŠ“

2) u k i á d á

a) zajistit realizaci akce „Zkvaiitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity ZŠ“

b) projednat a schválit rozpočtová opatření v souvislosti s realizací akce.

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 819/2020

ze dne 29. 4. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1) s c h v a l uj e

a) přípravu a realizaci akce „Rekonstrukce kaple sv. Václava a výstavba hřbitova“

2) u k l á d á

a) zajistit realizaci akce „Rekonstrukce kaple sv. Václava a výstavba hřbitova“,

b) projednat a schválit rozpočtová opatření v souvislosti s realizací akce.

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 8110/2020

ze dne 29. 4. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)bere na vědomí

průběžnou zprávu o realizaci projektu SMACKER.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 3/11/2020

ze dne 29. 4. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a l uj e

a) přípravu projektové dokumentace na akci „Čerpací stanice Brandejsův statek“

2) u k | á d á

a) zajistit přípravu

b) projednat a schválit rozpočtová opatření v souvislosti s realizací akce.

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 8/12/2020

ze dne 29. 4. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

zprávu o provedených opatřeních na zmírnění dopadů nouzového stavu a zajištění opatření proti

šíření koronaviru Covid-19 na území městské části;

2)děkuje

a) všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do šití roušek, distribuce balíčků s dezinfekcí seniorům a

pomoci seniorům s nákupy potravin a vyzvedáváním léků z lékárny,

b) zdravotníkům, obchodníkům a provozovatelům služeb, kteří poskytují své služby i v těchto

komplikovaných podmínkách,

c) členům Jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Praze—Suchdole,

d) učitelům základní školy, kteří dálkově vzdělávají děti, a rodičům, kteří se učení se svými dětmi

intenzivně věnují.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 8113/2020

ze dne 29. 4. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé obdobi sdělená:

zápisem z 56. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 22. 1. 2019

zápisem z 57. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 29. 1. 2019

zápisem z 58. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 5. 2. 2019

zápisem z 59. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 12. 2. 2019

zápisem z 60. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 19. 2. 2020

zápisem z 61. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 4. 3. 2020

zápisem z 62. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 11. 3. 2020

zápisem z 63. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 12. 3. 2020

zápisem z 64. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 18. 3. 2020

zápisem z 65. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 25. 3. 2020

zápisem z 66. zasedání Rady MČ Praha—Suchdo! ze dne 1. 4. 2020

zápisem z 67. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 8. 4. 2020

zápisem z 68. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 15. 4. 2020

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 8114/2020

ze dne 29. 4. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)bere na vědomí

že na základě vyhodnoceni celkové situace s pozemky, existence části stávající komunikace
Bažantní na pozemcích společnosti EKOSPOL, potřeby rekonstrukce této komunikace a nejisté
pozici při zabránění kolaudace vybudovaných komunikací rada městské části souhlasila
s vyřešením sporu dohodou o narovnání včetně přijetí daru ve výši 150 OOO,— Kč.

1) s 0 h v a I u j e

nákup pozemků parc. č, 74/1, 7414, 74/19 a 74/29 v k.ú. Suchdol o celkové ploše 4 044 m2
včetně nových dne 22. 4. 2020 č.j. MCPG 130225/2020 zkolaudovaných komunikací a včetně
pozemku pod stávající komunikací Bažantní v rozsahu 1 398 m2 za celkovou cenu 1 000 Kč od
společnosti EKOSPOL, lC: 63999854.

2) u k l á d á

uzavřít kupní smlouvu.

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

čj. 8/15/2020

ze dne 29. 4. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

žádost vydání územního opatření o stavební uzávěře v oblasti Nového Sedlce.

2) u k | á d á

odeslat žádost Radě hl.m. Prahy.

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 


