
Program 111. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

17. března 2021

111.1 RO — nvavýšení rozpočtu roku 2021» o neinvestiční dotaci ve výši 1 104,2 tis. Kč na akci EU-

Sablony IIl ZS Mikoláše Alše. Překládá: J. Stůla, vedoucí EO.

111.2 Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP. Překládá:

J. Stůla, vedoucí EO.

111.3 R0 —vzména mezi kapitálovými a běžnými výdaji rozpočtu roku 2021 ve výši 300 tis. Kč.

Překládá: J. Stůla, vedoucí EO.

111.4 Vyhodnocení záměru č. 22.2021 na pronájem části pozemku parc.č. 1150/1 pro umístění

AlzaBoxu. Předkládá: tajemnice.

111.5 Výpůjčka nebytových prostor v KKC pro MK Rybička — vyhlášení záměru. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury.

111.6 Splašková kanalizace - ČS Brandejsův statek a Spálený mlýn. Předkládá: starosta.

111.7 Úplně znění Organizačního řádu ÚMČ Praha-Suchdol a MVK. Pokračování bodu 110.5. Předkládá:

tajemnice.

111.8 Výběr dodavatele akce "Lávka přes Únětický potok a navazující cyklostezka". Předkládá: Č.

Mudruňka, ref. realizace staveb.

111.9 Zdravotní klaun - žádost o podporu. Pokračování bodu 110.8. Předkládá: starosta.

111.10 Celkové náklady na pořízení kontejneru na Dirt Park. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

111.11 Projekt Galerie hl.m. Prahy - Triangulum 2021. Předkládá: starosta.



% ZÁPIS sz 111. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 24. BŘEZNA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

lng. Gabriela Lněničková — radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání on-line bylo zahájeno v 16.05 hod.

Program zasedání:

111.1 RO — navýšení rozpočtu roku 2021 o neinvestiční dotaci ve výši 1 104,2 tis. Kč na akci

EU-Šablony ||| zš Mikoláše Alše. Překládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí

se zvýšením rozpočtu na rok 2021 o neinvestiční dotaci v celkové výši 1.104.399 Kč na akci EU—

Sablony ||| ZS Mikoláše Alše a v této souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová

strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4251 — převody mezi

statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ÚZ 33063, ORJ 412, ORG 15429, zvýšit 0

Kč 1.104 400,-; Výdajová strana: odpa 3113 — zákl. školy a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným

příspěv. org. (ZŠ), UZ 103133063, ORJ 412, ORG 15429, zvýšit 0 Kč 552 200,-; odpa 3113 — zákl.

školy a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZS), UZ 103533063, ORJ 412, ORG

15429, zvýšit 0 Kč 552 200,-. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 2007. Dotace

podléhá finančnímu vypořádání za rok 2021 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

111.2 Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP.

Překládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zvýšení rozpočtu r. 2021

o ponechané nevyčerpané účelové finanční prostředky v celkové výši 54.180.340,19 Kč a žádá FV a

ZMČ o projednání rozpočtového opatření. Rada ukládá EO zařadit finanční prostředky do rozpočtu

r. 2021 dle pokynu MHMP. Hlasování o usnesení: 5—0—0

111.3 RO — změna mezi kapitálovými a běžnými výdaji rozpočtu roku 2021 ve výši 300 tis. Kč.

Překládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí s následující změnou čerpání

rozpočtu na rok 2021 mezi kapitálovými a běžnými výdaji: Výdajová strana: odpa 3199 — ostatní

záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků a pol. 6121 — budovy, haly a stavba, ORJ 620, snížit

0 Kč 300.000,-; odpa 3199 — ostatni záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků a pol. 5137 —

drobný dl. hmotný majetek ORJ 620, zvýšit 0 Kč 300.000,-. Výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG

dle metodiky MHMP. Rada bere na vědomí, že celkové výdaje na výstavbu KKC se nemění.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

111.4 Vyhodnoceni záměru č. 222021 na pronájem části pozemku parc.č. 1150/1 pro umístění

AlzaBoxu. Předkládá: tajemnice. Rada bere na vědomí, že k záměru č. 22.2021 nebyly podány

připomínky. Rada schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1150/1 v k.ú. Suchdol o výměře 5 m2,

ul. Suchdolská, pro umístění AlzaBoxu společnosti Alza.cz a.s., IČ: 270 82 440, se sídlem: Praha 7 -

Holešovice, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, za následujících podmínek: Nájemní smlouva na

dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců s tím, že k výpovědi ze strany pronajímatele může dojít

nejdříve po 12 měsících od měsíce nabytí účinnosti nájemní smlouvy; cena za pronájem celé

pronajímané plochy činí 1.000 Kč + DPH za měsíc, nájemné bude první měsíc doby trvání nájmu

navýšeno o celkovou částku 10.000 Kč + DPH jako kompenzaci nákladů na přípravu místa pro

Alzabox, konkrétně o náklady spojené s přípravou elektrické přípojky; nájemce bude za dodávku

elektrické energie hradit paušální měsíční částku ve výši 500 Kč; nájemce po ukončení výpůjčky

uvede vypůjčený pozemek do p stavu při předání pozemku a pokud tak neučiní, je oprávněn toto na

náklady nájemce provést pronajímatel. Rada schvaluje nájemní smlouvu na uvedený pronájem a

pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

111.5 Výpůjčka nebytových prostor v KKC pro MK Rybička — vyhlášení záměru. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Rada děkuje za poskytnutý dar na vybavení KKC a vyhlašuje záměr

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



na výpůjčku místnosti ve 4. NP budovy radnice, klubovna č. 3, o celkové výměře 24,4 m2 a včetně

používání soc. zařízení a chodeb za účelem provozování klubovny mateřského klubu Rybička pro'.

pravidelnou činnost v prorodinných aktivitách za následujících podmínek: bezplatná výpůjčka od

1. 4. 2021 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, prostory budou využívány výhradně pro

potřeby Rybičky, a to ve dnech pondělí až pátek od 8 do 18 hodin a při případných víkendových

aktivitách, vypůjčené místnosti budou využívány výhradně na nekomerční účely bez možnosti

podnájmu prostor. Vypůjčitel odpovídá za zajištění řádného uzamčení vypůjčených prostor i budovy

radnice. Přednostní výpůjčka sboru Církve adventistů sedmého dne Praha 6 - Sedlec, IC: 68402619;

Roztocká 44/5, 160 00 Praha 6 — Sedlec, který provozuje Mateřský klub Rybička. Rada ukládá úřadu

zajistit vyvěšení záměru na uvedenou výpůjčku nebytových prostor na úřední desce po dobu 15 dni.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

111.6 Splašková kanalizace - ČS Brandejsův statek a Spálený mlýn. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí.

111. 7 Úplné znění Organizačního řádu ÚMČ Praha-Suchdol a MVK. Pokračování bodu 110. 5.

Předkládá: tajemnice. Usnesení Rady: Rada schvaluje směrnici č. 2/2021, kterou se vydává úplné

znění organizačního řádu ÚMČ Praha-Suchdol a MVK v Praze-Suchdole s účinností od 1.4.2021.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

111.8 Výběr dodavatele akce "Lávka přes Únětický potok a navazujici cyklostezka". Předkládá:

Č. Mudruňka, ref. realizace staveb. Usnesení rady: Rada na základě provedeného otevřeného

výběrového řízení na zakázku malého rozsahu vybrala dodavatele stavby „Lávka přes Unětický

potok a navazující cyklostezka“: společnostAMlKA FIRST s.r.o., IČ 24219169, za cenu 1.421 .447,92

Kč bez DPH. Rada schvaluje smlouvu o dílo na uvedenou stavbu a pověřuje starostu podpisem této

smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

111.9 Zdravotni klaun — žádost o podporu. Pokračování bodu 110.8. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada schvaluje poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun

o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 — Vysočany, IČ: 26547953, ve výši 10.000 Kč. Rada děkuje

společnosti za aktivity zaměřené na seniory vDomově sv. Karla Boromejského v Řepích, po

úpravách schvaluje darovací smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

111.10 Celkové náklady na pořízení kontejneru na Dirt Park. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje pořízení a usazení lodního kontejneru pro potřeby

zajištění provozu Dirt parku za cenu 52.300 Kč bez DPH a ukládá úřadu kontejner objednat.. Rada

dále ukládá úřadu zajistit provedení minimálních úprav terénu pro osazení kontejneru a dále ukládá

okamžitě zajistit provedení všech opatření na zajištění bezpečnosti provozu hřiště, které vyplývají z

revizní zprávy, nebo zajistit uzavření hřiště. Hlasování o usnesení: 5-0-0

111.11 Projekt Galerie hl.m. Prahy - Triangulum 2021. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí,

že Galerie hlavního města Prahy vyhlásila soutěž instalací, performancí, či dalších projektů pro

umělce, které by měly být spojeny s vybranými místy, tři místa se nacházejí v MČ Praha-Suchdol:

Brandejsův statek, Plošina Na skalce, Dvě centra (Suchdolské a Brandejsovo nám.).

111.12 Stanovení termínu 13. zasedání zastupitelstva. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí, že starosta stanovil termín 13. zasedání ZMČ Praha-Suchdol na čtvrtek 15. 4. 2021.

Zasedání bylo ukončeno v 18.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 24. 3. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


