
STAROSTA MČ PRAHA—SUCHDOL

svolává na

ČTVRTEK 24. ZÁŘÍ 2020 od 180° hod

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží)

Program zasedání:

Diskuse.

1. Hospodaření MČ Praha—Suchdol za 1. pololetí roku 2020.

2. Rozpočtové provizorium MČ Praha—Suchdol na rok 2021.

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

4. Lávka přes Únětický potok a navazující cyklostezka.

5. Zřízení služebnosti-věcného břemene s Pražskou plynárenskou pro katodovou ochranu

na pozemku parc. č. 2195/27, 2195/28 a 2303, vše k.ú. Suchdol.

6. Zřízení služebnosti-věcného břemene ve prospěch společnosti PREdistríbuce a.s,, na

pozemcích, parc.č. 878/1 a 895 (oboje ul. Rýznerova), 2282/4 a 2362/1 (oboje ul.

U Roztockeho háje), 2329 (ul. Stržná), 2332/1 (ul. Nad Mohylou), 2333 (ul. K Roztokům)

2334/1 a 2358/1 (oboje ul. Keltů), vše k.ú. Suchdol.

?. 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.

8. Projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci "Adaptační strategie na

změnu klimatu" - výsadba a údržba zeleně.

9. Úprava leteckého provozu na Letišti Václava Havla v noční době.

10. Covid-19 — aktuální stav.

11. Projekt SMACKER.

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

13. Rekonstrukce a zařízení počítačové učebny ZŠ M. Alše - financování.

14. Přijetí účelových dotací z rozpočtu hl.m. Prahy - školství.

15. Spolupráce s MČ a obcemi na aktualizaci studie proveditelnosti Regionální varianty.

Interpelace.

V Praze dne 23. 9. 2020

 

starosta šílí/IC/ Praha—Suchdol

č.j. UMC PMSUCH 02127/2020 "



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 10/1/2020

ze dne 24. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

a) předložené plnění a čerpání rozpočtu MČ Praha-Suchdol za I. pololetí roku 2020 v tis. Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové příjmy Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

Třída 1-Daňové příjmy 7 335,0 1 328,3

Třída 2-Nedaňové příjmy 55,0 942,1

Třída 3-Kapítálové příjmy

Třída 4—Přijate transfery 73 080,5 57 340,9

Přijmy celkem 80 470,5 59 611,3

Konsolidace příjmů 254.0 20 136,3

Příjmy celkem po konsolidaci 80 216,5 39 475,0
 

 

Výdajová část

 

 

 

 

 

     

Třída 5-Běžné výdaje 52 224,9 40 040,9

Třída 6-Kapitálové výdaje 94 335,6 13 412,7

Výdaje celkem 146 560,5 53 453,6

Konsolidace výdajů
254,0 20 136,3

Výdaje celkem po konsolidaci 146 306,5 33 317,3

Financování po konsolidaci 66 090,0 „6 157,7
 

b) mezitímní účetní závěrku městské části Praha—Suchdol k 30. 6. 2020;

2) u k l á d á

a) předložit zastupitelstvu k projednání závěrečný účet MČ Praha—Suchdol za rok 2020 včetně

zprávy o přezkoumání hospodaření MČ Praha—Suchdol za rok 2020;

b) předložit zastupitelstvu k pojednání účetní závěrku k 31. 12. 2020;

Termín: ad a) i b) 30. 6. 2021

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 10/2/2020

ze dne 24. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)$chvaluje

rozpočtové provizorium pro měsíční čerpání rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2021 do výše 1/12

celoročního objemu schváleného rozpočtu na rok 2020 s tím, že:

a) výdaje, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních

samosprávných celků nejsou omezeny maximálním čerpáním, jejich čerpání je určeno konkrétními

podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku;

b) financování zahájených investičních akcí, jejichž zastavení by znamenalo zvýšené náklady, až

do výše sjednaných finančních prostředků ve smlouvách uzavřených do 31. 12. 2020;

2)bere na vědomí,

že rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a

výdaji rozpočtu roku 2021 po jeho schválení;

3) u k l á d a

a) reálný průběh čerpání rozpočtu přizpůsobit skutečnému objemu použitelných prostředků;

b) včas a řádné splnit zejména zákonné a smluvní povinnosti městské části;

o) v případě, že není jistota potřebných finančních prostředků, neuzavírat nové smluvní vztahy.

Termín: rok 2021

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 10/3/2020

ze dne 24. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a l uj e

a) přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 880000 Kč na akci Údržba

zeleně v MC — výsadby stromořadí a obnova polní cesty (ORG: 0091628) ;

b) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 2.350.000 Kč na akci

Revitalizace plochy u BD Výhledy (ORG: 0081405);

o) přijetí účelové investiční dotace ve výši 2.200.000 Kč na akci Obnova časti ulice Suchdolská —-

změna povrchů, výsadba stromořadí(ORG: 0081419);

d) přijetí účelové dotace ve výši 2.600.000 Kč na akci Lávka přes Únětický potok a navazující

cyklostezka (ORG: 0081350);

2) u k I á d á

projednat a realizovat rozpočtová opatření v souvislosti s přijetím uvedených dotací

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 10/4/2020

ze dne 24. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

„schvaluje

a) přípravu a realizaci akce „Lávka přes Únětický potok a navazující cykiostezka“;

2) u k l á d á

a) zajistit realizaci akce „Lávka přes Únětický potok a navazující cyklostezka“;

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

č.j. 10/5/2020

ze dne 24. 9. 2020

ZASTUPETELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a I uj e

a) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízeni, provozování, údržbě a opravách

stanice katodové ochrany k pozemkům parc. č. 2195/27, 2195/28 a 2303, zapsaných na LV č.1

pro k.ú. Suchdol, v rozsahu 230,49 bm vymezeném v geometrickém plánu č.1829—2/2020 ze dne

28.1.2020. Služebnost zahrnuje též právo provádět na zařízení úpravy za účelem jeho

modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti

b) zřízení výše uvedeného věcného břemene ve prospěch oprávněné - společnosti Pražská

plynárenská Distribuce, a. s., člena koncernu Pražská plynárenská, a. 3., U Plynárny 500, 145 08

Praha 4, lC 27403505;

0) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízení výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou smluvní náhradu ve výši 3942350

Kč bez DPH.

2) u k ! 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

č.j. 10/6/2020

ze dne 24. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schvaluje

a) zřízení služebnosti-věcného břemene pro energetické vedeni k pozemkům parc. č. 878/1 (ul.

Rýznerova), 895 (ul. Rýznerova), 2282/4 (ul. U Roztockého háje), 2329 (ul. Stržná), 2332/1 (ul.

Nad Mohylou), 2333 (ul. K Roztokům), 2334/1 (ul. Keltů), 2358/1 (ul. Keltů), 2362/1 (ul. U

Roztockého háje), které jsou ve vlastnictví obce hl. m, Praha, svěřena správa nemovitosti MČ

Praha—Suchdol, v rozsahu dle geometrického plánu číslo č. 1827-17/2019, v celkové dé/ce

1440 bm; vécné břemeno spočívá v umístění a provozování součásti distribuční soustavy —

podzemního vedení kombinovaného silového kabelu 1 kV (dále jen „Součást distribuční soustavy“),

jehož obsahem je právo Oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční

soustavy na Pozemcích. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněného zřídit, mít a udržovat na

Pozemcích potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy

za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění.

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

PREdistribuce a.s., lC: 27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 OO, Praha-Smíchov.

c) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

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

513.650 Kč bez DPH.

2)ukládá

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

č.j. 10/7/2020

ze dne 24. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schvaluje

a) zřízení služebnosti — věcného břemene energetického vedeni k pozemkům parc. 2271/11 (ul.

Trojanův Mlýn) 3 231671 (ul. Bažantní), které jsou ve vlastnictví obce hl. m. Praha, svěřena

správa nemovitostí MC Praha-Suchdol, v rozsahu dle geometrického plánu číslo č. 1847-

45/2020, v celkové délce 156 bm; věcné břemeno spočívá v umístění a provozování součásti

distribuční soustavy - kabelového vedení NN a telekomunikačního vedení (dále jen „Součást

distribuční soustavy“), jehož obsahem je právo zřídit, provozovat, cpravovat a udržovat Součást

distribuční soustavy na pozemcích. Věcné břemeno zahrnuje též právo zřídit, mít a udržovat na

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

úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího

odstranění.

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

PREdistribuce as., IČ: 27376516, se sídlem Svornosti 3199/1961, 150 OO, Praha—Smíchov.

o) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

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

64.250>-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

č.j.. 10/8/2020

ze dne 24. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schva|uje

přípravu a realizaci následujících akcí souvisejících s naplňováním cíiů hl. m. Prahy v ramci

"Adaptační strategie na změnu klimatu":

a) Údržba zeleně v MČ — výsadby stromořadí a obnova polní cesty;

b) Revitalizace plochy u BD Výhledy;

c) Obnova části ulice Suchdolská —— změna povrchů, výsadba stromořadí.

2) u k | á d á

a) zajistit přípravu a realizaci 3 akcí uvedených v bodě 1)

b) projednat a schválit rozpočtová opatření v souvislosti s realizací 3 akcí uvedených v bodě 1)

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 10/9/2020

ze dne 24. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schva|uje

výzvu Ministerstvu dopravy omezit letecký provoz na obou stávajících drahách Letiště Václava

Havla v noční době od 22:00 do 6:00 takto:

. v době od 22:00 do 24:00 provoz bez omezení

. v době od 00:00 do 5:30 bez leteckého provozu

. v době od 5:30 do 6:00 provoz bez omezení.

Cílem navržené úpravy je snížit negativní vliv hluku z leteckého provozu na zdraví obyvatel

v okolí letiště při přistávání a startech letadel v noční době, především v tzv. „core night“, kdy je

riziko rušení spánku nejvyšší.

2)ukládá

zajistit odeslání výzvy

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 10/10/2020

ze dne 24. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

Usnesení nebylo přijato.

&Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 10/11/2020

ze dne 24. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

průběžnou zprávu o realizaci projektu SMACKER.

    
2!

Souhlas návrh. výboru: K

Podpis ověřovatele: ———

Podpis starosty MČ —-—



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 10/12/2020

ze dne 24.9.2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha—Suchdoi za uplynulé období sdělené:

zápisem ze 78 . zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 24. 6. 2020

zápisem ze 79. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 1. 7. 2020

zápisem z 80. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 9. 7. 2020

zápisem z 81. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 15. 7. 2020

zápisem z 82. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 29. 7. 2020

zápisem z 83. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 7. 8. 2020

zápisem ;: 84. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 19. 8. 2020

zápisem z 85. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 2. 9. 2020

zápisem z 86. zasedání Rady MC Praha—Suchdol ze dne 9. 9‘ 2020

zápisem z 87. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 16. 9. 2020

\

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 10/13/2020

ze dne 24. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí,

že v rámci akce „Rekonstrukce a zařízení poč. učebny ZŠ M. Alše" byla počítačová učebna

vybavena drobným dlouhodobým majetkem (monitory, PC, stoly, židle apod.), přičemž byla

v rozpočtu roku 2020 akce rozpočtována jako investiční akce, a z toho důvodu je třeba převést

fin. prostředky ve výši 1,2 mil Kč z investičních (kapitálových) výdajů na neinvestiční (běžné)

výdaje a z těchto finančních prostředků financovat nákup vybavení počítačové učebny.

2) u k I á d á

projednat a realizovat rozpočtová opatření v souvislosti s uvedenými důvody

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

  

 

* ’\

W
Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

 

 
Podpis starosty MC



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 10/14/2020

ze dne 24. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

„schvaluje

přijetí neinvestiční dotace ve výši 2.001 ,5 tis. Kč na posílení mzdových prostředků zaměstnanců

škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství;

2) u k l á d á

projednat a realizovat rozpočtová opatření v souvislosti s přijetím uvedených dotací.

Termin: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výbor

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 10/15/2020

ze dne 24. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

informaci o aktuáiní situaci a provedených opatřeních na zmírnění dopadů šíření koronaviru

Covíd-19 na území městské části.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatefe:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 10/16/2020

ze dne 24. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

schvaluje

doplnění jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol o § 7a:

§ 7a

Učast členů zastupitelstva na zasedání formou videokonference

1. Členové zastupitelstva se mohou v případě, žejím byla nařízena karanténa nebo izolace dle jineho

právního předpisu, účastnit zasedání zastupiteistva distančně, a to formou videokonference.

2. Na členy zastupitelstva účastnící se zasedání zastupitelstva distančně se jednací řád

zastupitelstva vztahuje tam, kde to povaha věci umožňuje.

3. Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva přihlášením se do videokonferenčni aplikace tak,

aby bylo možné jejich ztotožnění prostřednictvím obrazu izvuku. Potvrzení jejich účastí je

zaznamenáno do prezenční listiny.

4. Do rozpravy se členové zastupitelstva hlásí prostřednictvím zápisu požadavku (hlásím se) do

textové části aplikace (chat) nebo jiným předem domluveným způsobem.

5. Hlasování o předložených návrzích se uskutečňuje zvednutím zřetelně čitelné cedule s nápisem

„pro“, „proti", nebo „zdržel se“.

6. Hlasy sčítá předsedající a ihned po sečtení veřejné oznámí výsledek hlasování.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 


