
Program 99. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

30. prosince 2020

99.1 RO - navýšení rozpočtu rv. 2020 o 563 tis. Kč z obdrženého odvodu VHP a jiných technických

herních zařízení. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

99.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2020 — financování příspěvku na opravu hřbitova ve výši 37.330 Kč.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

99.3 Smlouva č. 211/2020 o poskytování služeb v oblasti účetnictví a administrativy. Předkládá:

tajemnice.

99.4 Cena stočného od 1.1. 2021 pro splaškovou kanalizaci připojenou na čOV Roztoky. Předkládá:

Ing. Vik, místostarosta.

99.5 Návrh novely Statutu hl.m. Prahy v souvislosti s novým zákonem o odpadech. Předkládá:

starosta.

99.6 Žádost o souhlas s realizaci projektu “Zajištění následné péče o svatosad na Starém Suchdole

2021 - 2022". Předkládá: starosta.

99.7 Poděkování spolku Suchdol žije - Festival Slon za organizaci on-line koncertu „koncert světel“ a

adventní troubení z oken radnice. Předkládá: starosta.

99.8 Poděkování za pomoc v roce 2020.Předkládá: starosta.



% ZÁPIS „2 99. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 30. PROSINCE 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Štěpánková - místostarostka

Omluveny: lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. V. Vik, lng. Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno ve 14.30 hod.

Program zasedání:

99.1 RO - navýšení rozpočtu r. 2020 o 563„ tis. Kč zobdrženého odvodu VHP a jiných

technických herních zařízení. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí zvýšení rozpočtu MC Praha-Suchdol na r. 2020 o částku ve výši 563 tis. Kč z obdrženého

odvodu VHP a jiných technických herních zařízení a žádá zastupitelstvo o projednání přijetí

uvedených finančních prostředků. Rada ukládá úřadu zařadit finanční prostředky do rozpočtu r. 2020

dle pokynu MHMP přechodně na § 6409, pol. 5901 sIUZ, po schválení úpravy zatřídit na konkrétní

odpa a položku dle platné rozpočtové skladby, včetně UZ. Rozpočtové opatření bude provedeno pod

č. dokladu 3109. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2020 s rozpočtem hl. m. Prahy s tím,

že tyto finanční prostředky z této dotace, které nebudou čerpány v r. 2020, bude možné zapojit do

rozpočtu r. 2021 prostřednictvím položky 8115 s UZ 00000098. Příjmy i výdaje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 3-0-0

99.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2020 — financování příspěvku na opravu hřbitova ve výši

37.330 Kč. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu

MC Praha-Suchdol na rok 2020 o příspěvek obci Unětice na financování poměrné části oprav na

únětickém hřbitově v roce 2020 ve výši 38 tis. Kč a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové

opatření: příjmová strana: odpa 0 a pol. 1343 — poplatek za užívání veř. prostranství, ORJ 954 zvýšit

0 Kč 38.000,-; výdajová strana: odpa 3632 — pohřebnictví a pol. 5321 — neinv. příspěvek obcím, ZJ 35,

ORJ 801 zvýšit 0 Kč 38.000,-. Rada ukládá úřadu provést schválené rozpočtové opatření. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

99.3 Smlouva č. 211/2020 o poskytování služeb v oblasti účetnictví a administrativy.

Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada souhlasí s tím, aby zpracování účetnictví městské části

Praha-Suchdol nadále prováděla paní Petra Urbanová, IC: 67290612, s místem podnikání

Lochovice, Lochovice 32, PSC 267 23 a schvaluje smlouvu č. 211/2020 o poskytování služeb

voblasti účetnictví a administrativy za cenu 8.000,- Kč/měsíc a roční paušální odměnu ve výši

8.000,- Kč, s účinností od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Rada pověřuje

starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 3-0-0

99.4 Cena stočného od 1.1. 2021 pro splaškovou kanalizaci připojenou na ČOV Roztoky.

Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení Rady: Rada bere na vědomí informaci o ceně stočného

od 1. 1. 2021 ve výši 46,82 Kč/m3 včetně IDVPH 10% stanovené a zveřejněné společností PVK, a.s.

pro splaškovouvkanalizaci připojenou na UCOV v Troji. Rada schvaluje pro splaškovou kanalizaci

připojenou na COV Roztoky (provozovanou společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IC:

46356975) cenu stočného od 1. 1. 2021 ve výši 46,82 Kč/m3 vč. 10 % DPH. Rada ukládá Ing. Vikovi,

aby zaslal informaci o stanovení nové referenční ceny provozovateli, požádal o dopracování

kalkulace nákladů na stočné pro rok 2021 včetně stanovení výše nájemného za vodohospodářskou

infrastrukturu a předložil návrh kalkulace pro rok 2021 radě. Termín: Neprodleně. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

99.5 Návrh novely Statutu hl. m. Prahy v souvislosti s novým zákonem o odpadech. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí 2 podstatné změny v návrhu novely Statutu, jež se

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



týkají kontrolních pravomocí městské části vodpadovém hospodářství a zjednodušení agendy

odstraňování vozidel, a nemá připomínky. Hlasování o usnesení: 3-0-0

99.6 Žádost o souhlas s realizaci projektu “Zajištění následné péče o Svatosad na Starém

Suchdole 2021 - 2022". Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s realizaci projektu

spolku pro ochranu přírody a krajiny “Zajištění následné péče o svatosad na Starém Suchdole 2021

- 2022", jehož cílem je zajištění enviromentálně citlivé údržby obecního sadu s využitím grantu HMP.

Rada ukládá úřadu zaslat souhlas s projektem žadateli. Hlasování o usnesení: 3-0-0

99.7 Poděkování spolku Suchdol žije — Festival Slon za organizaci on-Iine koncertu „Koncert

světel“ a „Adventní troubení“ z oken radnice. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada děkuje

spolku Suchdol žije za organizaci on-line koncertu „Koncert světel“ a „Adventní troubení“ z oken

radnice. Rada ukládá úřadu, aby zaslal spolku poděkování. Hlasování o usnesení: 3-0-0

99.8 Poděkování za pomoc v roce 2020. Předkládá: starosta. Rada děkuje za práci, obětavost a

trpělivost všem zdravotníkům a dobrovolníkům, kteří pomáhali našim spoluobčanům i pracovníkům

dalších profesí, kteří se zapojili do boje s virovou epidemií nebo byli dotčeni proticovidovými

opatřeními a pracovali ve ztížených podmínkách nebo byli nuceni svoji práci nebo činnost dokonce

přerušit. Rada děkuje členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Praze-Suchdole za

pohotovostní službu v době nouzového stavu. Rada přeje všem občanům městské části v roce 2021

hlavně hodně zdraví, spokojenosti, štěstí, splněných přání a také velkou trpělivost během

nezbytných proticovidových opatření, která nás budou provázet i na počátku roku 2021.

Zasedání bylo ukončeno v 15.35 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 30. 12. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


