
STAROSTA MČ PRAHA-SUCHDOL

svolává na

ČTVRTEK 25. ČERVNA 2020 od 18°° hod

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MČ Praha—Suchdol (3. podlaží)

Program zasedání:

Diskuse.

. Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2019.

. Participativní rozpočet MČ Praha—Suchdol v roce 2020.

. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2021.

. Navýšení rozpočtu - vrácení 100% podílu DPPO.

. Navýšení rozpočtu o finanční prostředky z OPPPR — školství.

. Přijetí daru od Letiště Praha a.s. z programu Žijeme zde společně.

. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ — studie proveditelnosti.

. Projekt SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.

9. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.

10. Dar SDH Suchdol na oslavy 130. výročí vzniku.
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11 . Vlajka městské části

12. Zřízení prozatímní komunikace v oblasti Starého Suchdola mezi ulicemi Dvorská 3 Ke

Kozím hřbetům.

Interpelace.

V Praze dne 24. 6. 2020

Ing. Petr Hejl„

starosta MČPraha-Suchdol W?

č.j. UMC P_SUCH 01307/2020



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 9/1/2020

ze dne 25. 6. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)projedna|o

Zprávu o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledku hospodaření městské části Praha—Suchdol za rok

2019 a Zprávu o přezkoumání hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok 2019;

2) s c h v a I uj e

závěrečný účet městské části Praha-Suchdol za rok 2019

- za hlavní činnost s výsledky po konsolidaci:

příjmy za hlavní činnost 123 517 561,11 Kč

výdaje za hlavní činnost 118 645 701,49 Kč

saldo příjmů a výdajů 4 871 859,62 Kč

- za hospodářskou činnost s výsledky:

výnosy celkem 13 036 683,50 Kč

náklady celkem 3 613 517,33 Kč

výsledek hospodařen í 9 423 166,17 Kč

- za finanční vypořádání za rok 2019 se vztahy městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.

m. Prahy:

MČ odvede do státního rozpočtu 35 639,00 Kč

do rozpočtu hl. m. Prahy 52 970 772,77 Kč

MČ obdrží ze zdrojů státního rozpočtu 0,00 Kč

ze zdrojů hl. m. Prahy 202 714,50 Kč

3) s o u h I a s i

ve smyslu ustanoveni par 17 odst 7 písm. b) Zákona č 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením celoročního hospodaření MČ

Praha-Suchdol za rok 2019 bez výhrad.

4) u k | á d á

podat písemnou informaci o projednání zprávy o výsledku hospodaření v MČ Praha-Suchdol za

rok 2019 Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru kontrolních činností.

Termín: 8. 7. 2020 ,

Odpovídá: starosta MC

 

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele: --------------___ ------

Podpis starosty MČ [I 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 9/2/2020

ze dne 25. 6. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

bere na vědomí

informaci o výsledcích hlasování o projektech participativního rozpočtu roku 2020.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 9/3/2020

ze dne 25. 6. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schvaluje

a) využítí principu participatívního rozpočtování v rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2021,

b) maximélni možnou výší podaného návrhu 225 tis. Kč,

c) přijímání pouze návrhů, jejíchž realizace zvýší hodnotu majetku MČ,

d) možnost předkládat návrhy pro všechny občany MČ Praha—Suchdol bez ohledu na státní

příslušnost;

2)uk|ádá

a) v rámci rozpočtu MČ Praha—Suchdol na rok 2021 vyčlenit prostředky ve výši 450 tis. Kč na

participativní rozpočtování,

b) zajistit přípravu a realizaci participativního rozpočtu pro rok 2021.

Termín: 2021

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

 

 

 

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 9/4/2020

ze dne 25. 6. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

navýšení rozpočtu MČ Praha—Suchdol na rok 2020 o převod 100 % podílu MČ Praha—Suchdol na

celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2019 ve výši

2 632 019,10 Kč;

2) u k l é d á

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

na rok 2020 o převod 100 % podílu MČ Praha—Suchdol na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy

na dani z příjmu právnických osob za rok 2019 ve výši 2.632 tis. Kč.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

 

 Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele: -----------_------- ___-

Podpis starosty MČ ___

 

 

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 9/5/2020

ze dne 25. 6. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schvaluje

přijetí dotace z OPPPR ve výši 2.905,2 tis. Kč na projekt Základní školy Mikoláše Alše

„Modernizace jazykového vzdělávání na ZŠ Mikoláše Alše“

2) u k l á d á

projednat a realizovat rozpočtová opatření v souvislosti s přijetím uvedené dotace.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

 Souhlas návrh. výboru:

 

 

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ ___-



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 9/6/2020

ze dne 25. 6. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schva|uje

a) přijetí daru Letiště Praha, a.s. městské části Praha-Suchdol ve výši 913220 Kč na projekty

zaměřené na ochranu životního prostředí v rámci programu „Zíjeme zde společně“,

b) použití daru na fmancování následujících projektů:

v oblasti Péče o zeleň - údržba zeleně na obecních pozemcích, ošetřování stromů a regenerace

parků; v oblasti Odpadověho hospodářství — příspěvek na zavedení a provoz systému třídění

odpadů, příspěvek na „sběrný dvůr“ odpadů od občanů, zajištění odstranění „černých skládek“ na

obecních pozemcích.

2) u k l á d á

Radě městské části Praha—Suchdol

a) projednat darovací smlouvu na uvedený dar,

b) projednat a schválit rozpočtové opatření v souvislosti s přijetím daru,

c) zajistit realizaci uvedených projektů.

Termín: ad a), b) i c) neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

 

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele: -------------——

Podpis starosty MČ
  
 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 9/7/2020

ze dne 25. 6. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na védomi

zpracovanou Studii proveditelnosti výstavby sportovní haly s venkovním sportovištěm, kterou ve

variantách řešení pro městskou část zpracovala společnost M.C.TRlTON, spol. sro a která na

základě zpracované studie proveditelnosti a optimalizovaných výpočtů citlivostní analýzy

doporučila z důvodů ekonomických přínosů realizovat projekt ve variantě „ekonomický standard

bez druhého podzemního podlaží a spojovacího krčku“ v odhadovaných nákladech 212 mil. Kč

včetně DPH, která zajistí dostatečné sportovni zázemí ZŠ a nabídne kvalitní sportovni prostředí

pro širokou skupinu obyvatelstva.

2)schva|uje

pokračování přípravy projektové dokumentace sportovní haly pro územní a stavební povolení ve

variantě „ekonomický standard bez druhého podzemního podlaží a spojovacího krčku“

3) u kl á d á

a) zajistit přípravu projektové dokumentace „

b) zajistit financováni projektu 2 dotací z rozpočtu HLMP, fondů OPZP, Národní sportovni

agentury a dalších zdrojů.

Termin: ad a) neprodleně

ad b) v návaznosti na zpracovanou PD a podmínkách dotačních zdrojů

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

 Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

 Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 9/8/2020

ze dne 25. 6. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

průběžnou zprávu o realizaci projektu SMACKER.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 9/9/2020

ze dne 25. 6. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé období sdělená:

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

zápisem ze 69. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 22. 4. 2020

zápisem ze 70. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 29. 4, 2020

zápisem ze 71. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 6. 5. 2020

zápisem ze 72. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 13. 5. 2020

zápisem ze 73. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 20. 5. 2020

zápisem ze 74. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 27. 5. 2020

zápisem ze 75. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 3. 6. 2020

zápisem ze 76. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 10. 6. 2020

zápisem ze 77. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 17. 6. 2020

 

 Souhlas návrh. výboru: 47

 

 Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 9/10/2020

ze dne 25. 6. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

poskytnutívdaru ve výši 100.000 Kč Sdružení hasičů ČMS Sbor dobrovolných hasičů Praha-

Suchdol, lC 65991966, se sídlem K Mírám 1298/3, 165 00 Praha—Suchdol na financování oslavy

130. výročí vzniku sboru;

2) u k l á d á

projednat darovací smlouvu a po podpisu smlouvy dar zaslat obdarovanému SH ČMS Sbor

dobrovolných hasičů Praha-Suchdol.

Termin: Neprodleně_

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

 

Podpis ověřovatele:

 

 Podpis starosty MČ ----



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 9/11/2020

ze dne 25. 6. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

návrh vlajky městské části Praha-Suchdol dle vexilologického popisu: vlajka je horizontálně

dělená, střed je rozhraní barev, horní pole je červené, dolní pole tvoří modré a bile pruhy, prvni

modrý pruh sousedí s horním červeným polem, třetí modrý pruh vlajku dole ukončuje, poměr šířky

k délce listu je 2 : 3, grafického řešení:

 
2)souhlasí

s podáním žádosti o udělení vlajky městské části Praha-Suchdol v souladu s § 15 odst. 4 zákona

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, dle bodu 1) tohoto usnesení;

3)ukládá

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

 

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 9112/2020

ze dne 25. 6. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

p o v ě ř uj e

radu MČ kjednání se všemi dotčenými stranami o výstavbě prozatímní komunikace mezi ulicemi

Dvorská a Ke Kozím hřbetům.

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

 

Podpis ověřovatele:

 

 Podpis starosty MČ


