
Program 87. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

16. září 2020

87.1 Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí 2020. Předkládá: J.Štůla, ved. EO.

87.2 RO - poskytnutí fin. prostředkůvve výši 2.600 tis. Kč na projekt Lávka přes Únětický potok a

navazující cyklostezka“. Předkládá: J.Stůla, ved. EO.

87.3 Navýšení rozpočtu r. 2020 — zařazení daru Letiště Praha a.s. ve výši 913.220 Kč do rozpočtu MČ.

Předkládá: J.Stůla, ved. EO

87.4 RO - poskytnutí fin. prostředků k pvrojektům v rámci „Adaptační strategie na změnu klimatu“

v celkové výši 5.430 tis. Kč. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

87.5 Navýšení rozpočtu roku 2020 o dotaci ve výši 196,2 tis. Kč na na provoz JSDH. Předkládá: J.Štůla,

ved. EO.

87.6 Zřízení služebnosti ve prospěch PRE Distribuce a.s. na pozemcích parc. č. 2271/11 (ul. Trojanův

Mlýn) a 2316/1 (ul. Bažantní) v k.ú. Suchdol. Předkládá: lng. M: Kosař, vedoucí OHSOM.

07.7 Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci Zkvalitnění vnitřního prostředí ZŠMA s EKIS s.r.o. Předkládá: lng.

C. Mudruňka., ref. realizace investic.

87.8 Vyčíslení ztrát při odpuštění nájmů v důsledku opatření proti šíření covid-19. Předkládá: lng. M.

Kosař, vedoucí OHSOM.

87.9 Dodatek č. 1 SoD 181/2020 na provedení kompletní stavby - akce „Oprava kaple sv. Václava“.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

87.10 Zadávací dokumentace na vybavení interiéru KKC. Předkládá: MgA. J. Navrátilová.

87.11 Smlouva o bezúplatném převodu majetku HZS hl. m. Předkládá: starosta.

87.12 Žádost J__(obuvnictví) o prominutí nájemného za 3. Q. 2020. Předkládá:

starosta.

87.13 Návrh na vyřazení majetku MČ - tiskárna CANON NP 6216. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

87.14 Sdělení ÚMČ Praha 6 ke stavebni činnosti na pozemcích parc.č. 2280/5,6,7,8 a 2279/26,28, k.ú.

Suchdol. Předkládá: starosta.

87.15 Žádost spolku Suchdol žije 0 spoluorganizaci kulturních programů. Předkládá: starosta.

87.16 Smlouva o uměleckém výkonu - kapela CUKR, l-B— Předkládá: Z. Krumpholcová, kulturní

ref.

87.17 Program 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

87.18 Stížnost na nedodržování zákazu vjezdu nákladních automobilů do ulice Pod Rybníčkem.

Předkládá: starosta.

87.19 Dohoda s Letištěm Praha a.s. o spolupráci, vzájemné informační podpoře a součinnosti složek

IZS. Předkládá: starosta.



% ZÁPIS z 87. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 16. ZÁŘÍ 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Omluven: Ing. Václav Vik - místostarosta

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Lněničková

ZápisOVátel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.25 hod.

Program zasedání:

87.1 Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí 2020. Předkládá: J. Štůlá, ved. EO. Usnesení

rady: Ráda bere na vědomí předložené dokumenty k zhodnocení hospodaření za I. pol. r. 2020 a

kmezitimni účetní závěrce a žádá o projednání ve finančním výboru a v ZMČ. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

87.2 RO - poskytnutí fin. prostředků ve výši 2.600 tis. Kč na projekt Lávka přes Únětický

potok a navazující cyklostezka“. Předkládá: J. Štůlá, ved. EO. Usnesení rady: Ráda bere na

vědomí zvýšení rozpočtu r. 2020 o poskytnutí účelové dotace na projektovou přípravu a realizaci

komunikací pro bezmotorovou dopravu akce „Lávka přes Únětický potok a navazující cyklostezka“

vcelkové výši 2 600 tis. Kč na žádá FV a ZMČ o projednání RO. Rada ukládá OE zařadit fin.

prostředky do rozpočtu r. 2020 dle pokynu MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

87.3 Navýšení rozpočtu r. 2020 - zařazení daru Letiště Praha a.s. ve výši 913.220 Kč do

rozpočtu MČ. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na

rok 2020 o dar od Letiště Praha a.s. ve výši 913.220Kč a v té souvislosti schvaluje následující

rozpočtové opatření: Příjmová strana: odpa 3745 — péče o vzhled obcí a pol. 2321 - přijaté

neinvestiční dary, ORJ 254, zvýšit 0 Kč 913.200,-; výdajová strana: odpa 3722 — sběr a svoz

komunálních odpadů a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, ORJ 254, zvýšit 0 Kč 600.000,-; odpa 3745

— péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol.. 5169 — nákup ostatních služeb, ORJ 254, zvýšit 0 Kč

313.200,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky a zpracování účetnictví a

rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Rada ukládá OE provést schválené rozpočtové opatření.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

87.4 RO - poskytnutí fin. prostředků k projektům vrámci „Adaptační strategie na změnu

klimatu“_v celkové výši 5.430 tis. Kč. Předkládá: J. Štůlá, ved. EO. Usnesení rady: Ráda bere na

vědomí zvýšení rozpočtu r. 2020 o poskytnutí účelových fin. prostředků v rámci „Adaptační strategie

na změnu klimatu“ v celkové výši 5.430 tis. Kč a žádá FV á ZMČ o projednání přijetí dotací.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

87.5 Navýšení rozpočtu roku 2020 o dotaci ve výši 196,2 tis. Kč na na provoz JSDH. Předkládá:

J.Štúla, ved. EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2020 o neinv. dotaci na

činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů a a v souvislosti s tím schvaluje následující rozpočtové

opatření celkové výši 196,2 tis. Kč takto: Příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům

v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody

nebo částmi, UZ 81, ORJ 751, zvýšit 0 Kč 196.200,-; výdajová strana: odpa 5512 - požární ochrana a

pol. 5132 — Ochranné pomůcky, ÚZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 96.000,-; odpa 5512 - požární ochrana a

pol. 5137 — drobný hm. dl. majetek, ÚZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 64.900,-; odpa 5512 - požární ochrana

a pol. 5139 — nákup materiálu j.n., Úz 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 35.300,-. Úprava rozpočtu bude

provedena pod číslem 3054, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního

vypořádání za rok 2020 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG

dle metodiky MHMP. Rada ukládá OE provést schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení:

4-0-0

87.6 Zřízení služebnosti ve prospěch PRE Distribuce a.s. na pozemcích parc. č. 2271/11 (ul.

Trojanův Mlýn) a 2316/1 (ul. Bažantní) v k.ú. Suchdol. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Ráda souhlasí se zřízením služebnosti-věcného břemene na pozemcích parc. č. 2271/11

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



(ul. Trojanův Mlýn) a 2316/1 (ul. Bažantní) v k.ú. Suchdol, ve prospěch oprávněného — společnosti

PREdistribuce a.s., IČ: 27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00, Praha-Smíchov. Smluvní

odměna za zřízení služebnosti ve výši za první bm 10.000 Kč a dále 350 Kč za každý další započatý

metr + příslušná sazba DPH. Celková částka dle výkazu výměr: 64.250 Kč. Rada souhlasí se

4-0-0

87.7 Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci Zkvalitnění vnitřního prostředí ZŠMA s EKIS s.r.o.

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

87.8 . Vyčíslení ztrát při odpuštění nájmů v důsledku opatření proti šíření covid-19. Předkládá:

Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada bere na vědomí vyčíslení ztrát za odpuštění nájmů

v souvislosti se situací omezení činnosti (opatření Covid) za období duben — červen 2020:

311 O4 — Nebytové prostory - 863166 Kč

311 12 — Pozemky - 81 .628,08Kč

311 14 — Nebytové prostory u BH - 6.096,49 Kč

Celková částka činí: 174.041,17 Kč.

87.9 Smlouva č. 181/2020 a Dodatek č. 1 na provedení kompletní stavby - akce „Oprava kaple

sv. Václava“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po úpravách

schvaluje upravenou Smlouvu č. 181/2020 na provedení kompletní stavby na akci „Oprava kaple sv.

Václava“ a Dodatek č. 1 smlouvy č. 181/2020. Rada pověřuje OHSOM, aby připravil smlouvu č.

181/2020 i Dodatek č. 1 k podpisu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

87.10 Zadávací dokumentace k výběrovým řízením na dodavatele vybavení interieru Kulturně-

komunitního centra. Předkládá: MgA. Navrátilová, ref. výstavby. Rada bere na vědomí.

87.11 Smlouva o bezúplatném převodu majetku HZS hl. m. Prahy. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku HZS hl. m. Prahy (č. sml.

převádějícího HSAA 7578 —21/2020) v celkové účetní ceně 481.949,77 Kč městské části Praha-

Suchdol pro potřeby JSDH Suchdol. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

87.12 Žádost Jaroslava Větrovce (obuvnictví) o prominutí nájemného za 3. Q. 2020. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Ráda souhlasí s prominutím nájemného z nebytových prostor v UNIMO

buňkách ve dvoře radnice, které má pronajaty pan Jaroslav Větrovec, za měsíce červenec, srpen a

září 2020 z důvodu opakovaného omezení přístupu do pronajatých prostor během provádění

stavebních prací na radnici. Hlasování o usnesení: 4-0-0

87.13 Návrh na vyřazení majetku MČ — kopírka CANON NP 6216. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Ráda schvaluje vyřazení nefunkční kopírky Canon NP 6216, rok výroby 1998,

pořizovací cena: 51.850 Kč. /Zústátková cena 2376.50 Kč/ z důvodů nerentability případné opravy.

Ráda ukládá OHSOM vyřádit kopírku z majetku MČ. Hlasování o usnesení: 4-0-0

87.14 Sdělení ÚMČ Praha 6 ke stavebni činnosti na pozemcích parc.č. 2280!5,6,7,8 a

2279/26,28, k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta. Ráda bere na vědomí.

87.15 Žádost spolku Suchdol žije 0 spoluorganizaci kulturních programů. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Ráda souhlasí se spolu-organizací série kulturních pořadů se spolkem Suchdol žije,

z.s., které budou realizovány v prostorách radnice městské části Praha-Suchdol. Rada s prvním

programem - koncertem k výročí republiky dne 26. 10. 2020 v podání smyčcového kvarteta Ceské

filharmonie Rudolphin Ensemble Praha. Hlasování o usnesení: 4-0-0

87.16 Smlouva o uměleckém výkonu - kapela CUKR,*. Předkládá: Z. Krumpholcová,

kulturní ref. Usnesení rád: ráda schvaluje smlouvu o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování

uměleckého výkonu s Ivanem B- kapela CUKR, na vystoupeni v rámci akce Den bez aut,

která se koná 19. září 2020 za odměnu 3.000 Kč. Ráda pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

87.17 Program 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada schvaluje Program 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol a doporučuje ho

zastupitelstvu k projednání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

87.18 Stížnost na nedodržování zákazu vjezdu nákladních automobilů do ulice Pod

Rybníčkem. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada žádá městskou policii a policii CR

0 prověření stížnosti. Ráda souhlasí s objednáním 24 hodinového akreditovaného měření hluku

včetně monitoringu dopravy a vyhodnocení na komunikaci Pod Rybníčkem u společnosti Akustika

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Praha sro za cenu 34.000 Kč. Rada ukládá OHSOM měření objednat. Hlasování o usnesení: 4-0-0

87.19 Dohoda s Letištěm Praha a.s. o spolupráci, vzájemné informační podpoře a součinnosti

složek IZS. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje Dohodu s Letištěm

Praha a.s. o spolupráci, vzájemné informační podpoře a součinnosti složek IZS. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 17.40 hod.

Zápis byl vyhotoven dne . 2020

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


