
STAROSTA MČ PRAHA—SUCHDOL

svolává na

čTVRTEK 24. ČERVNA 2021 od 18°° hod

14. 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 2020.

. Participativní rozpočet MČ Praha—Suchdol v roce 2021.

. Participativni rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2022.

. Navýšení rozpočtu - vrácení 100% podílu DPPO.

. Navýšení rozpočtu - dotace z rozpočtu HLMP.

. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ — směna pozemků.
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. Nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH.

8. ZŠ Suchdol — zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity - rozšíření akce

0 nové kmenové učebny.

9. Kaple sv. Václava - restaurování vnitřních maleb.

10. Spolupráce s ČZU - bezpečnostní patroly.

11. Zřízení organizační složky Komunitní centrum Půda.

12. Zřízení služebnosti-věcného břemene pro plynovodní přípojku na pozemku parc.č.

2332/1 v k.ú. Suchdol ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce a.s.

13. Zřízení siužebnosti-věcného břemene pro kabelové vedení NN na pozemku parc.č.

2375 v k.ú. Suchdol ve prospěch společnosti PRE Distribuce a.s.

14. Projekt SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.

15. Usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé období.

16. Projekty aplikující cíle Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu.

Interpelace.

V Praze dne 14. 6. 2021 č.j. UMC P_SUCl—l 1456/2021

Petr Hejl, starosta MČ Praha-Suchdol

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 3411/2021

1)projednalo

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

2020 a Zprávu o přezkoumání hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok 2020

2) s c h v a I uj e

závěrečný účet městské části Praha-Suchdol za rok 2020 (údaje v Kč)

— za hlavní činnost s výsledky po konsolidaci:

příjmy za hlavní činnost 101 162 190,51

výdaje za hlavní činnost 94 985 211,53

saido příjmů a výdajů 6 176 978,98

- za hospodářskou činnost s výsledky:

výnosy celkem 8 681 617,43

náklady celkem 1 631 714,62

výsledek hospodaření 7 049 902,81

- za finanční vypořádání za rok 2020 se vztahy městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.

m. Prahy:

MČ odvede do státního rozpočtu 16 304,07

do rozpočtu hl. m. Prahy 54 222 673,50

MČ obdrží ze zdrojů stát. rozpočtu 0,00

ze zdrojů hl. m. Prahy 225 096,33

3) s o u h 1 a s i

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

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

Praha-Suchdol za rok 2020 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání

hospodaření městské části Praha—Suchdol za rok 2020.

4) u !( l á d á

a) podat písemnou informaci o projednání Zprávy o výsledku hospodaření v MČ Praha-Suchdol za

rok 2020 a opatřeních přijatých k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě Magistrátu

hl. m. Prahy, Odboru kontrolních činností;

b) odstranit nedostatky uvedené ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části

Praha—Suchdol za rok 2020 a Příkazu starosty k odstranění nedostatků č. 2021/2

c) podat písemnou zprávu o plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků ze Zprávy

opřezkoumání hospodaření v MČ PrahaSuchdol za rok 2020 zastupitelstvu MČ a Magistrátu hl.

m Prahy Odboru kontrolních činností

Odpovídá: ad a) a c) starosta b r covníci uvedení v opatřeních k nápravě nedostatků

Termín: ad a) 8. 7. 2021

  
Souhlas návrh. výboru: ............

Podpis ověřovatele: ———————————

Podpis starosty MČ ------------



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 14/2/2021

ze dne 24. 6. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

informaci o výsledcích hlasování o projektech participativního rozpočtu roku 2021.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 14/3/2021

1)schvaluje

a) využití principu participativního rozpočtování v rozpočtu MČ Praha—Suchdol na rok 2022,

b) maximální možnou výši podaného návrhu 450 tis. Kč,

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

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

příslušnost;

2)ukládá

a) v rámci rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2022 vyčlenit prostředky ve výši 450 tis. Kč na

participativni rozpočtování,

b) zajistit přípravu a realizaci participativního rozpočtu pro rok 2022.

Termín: 2022

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 14/4/2021

ze dne 24.6.2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a I uj e

navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2021 o převod 1oo % podílu MČ Praha-Suchdol na

celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2020 ve výši

1.706.119,87 Kč;

2) u k l á d á

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

na rok 2021 o převod 100 % podílu MČ Praha-Suchdol na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy

na dani z příjmu právnických osob za rok 2020 ve výši 1 706,1 tis. Kč.

Termín; neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 14/5/2021

1)schva|uje

a) Navýšení rozpočtu městské části Praha—Suchdol na rok 2021 o poskytnuté účelové investiční

dotace z rezervy v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 na následující akce (údaje v tisíc Kč):

 

Dovybavení JSDH Suchdol - CAS 30 (org. 81571) 8 000

 

Dovybavení JSDH Suchdol - přívěs pro čerpadla (org. 81579) 1 800

Podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako

 

 

 

 

 

odvod z loterií v období od 112.2020 do 31.5.2021 (uz 98) 431

Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava (org. 81490) 2 500

Podpora implementace akumulace dešťových vod (org, 91628) 850

Aplikaci adaptační strategie do PD na rekonstrukci komunikaci. (org. 81669) 1 240

1 462,1   Posílení mzdových prostředků pro pracovníky Škol (UZ 96)

 

2)ukládá

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

na rok 2021 o přijaté dotace.

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 14/6/2021

ze dne 24. 6. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

směnu následujících pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části:

parc. č. 1068/5 o výměře 73 m2, ostatní plocha; parc. č. 1068/6 o výměře 28 m2, ostatní plocha;

parc. č. 1066/5 o výměře 8 m2, ostatní plocha, vše vkatastrálním území Suchdol, vedené

Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu na LV č. 1 za pozemky parc. č. 1068/3, o výměře

104 m2, ostatní plocha, parc. č. 1068/7 o výměře 38 m2, ostatní plocha, ve vlastnictví Tělocvičné

jednoty Sokol Suchdol—Sedlec vedené Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu na LV či

1644.

Uvedené parcely jsou vyznačeny v geometrickém plánu č. 1881-9/2021, který vypracoval geodet

Ing. Pavel Keprta.

2) s t a n o v uj e

následující podmínky směny pozemků:

a) směna s finanční kompenzací bude provedena mezi hl. m. Prahou a TJ Sokol Suchdol — Sedlec

b) směna je vyvolána investičním záměrem městské části, náklady na vklad do katastru

nemovitostí, znalecké posudky a náklady na vypracování geometrického plánu na oddělení

prodávaných pozemků hradí městská část,

c) cena pozemků byla stanovena znaleckými posudky shodné pro všechny pozemky ve stejné

výši 2985; Kč/m 2 a vzhledem k rozdílným výměrám sméňovaných pozemků a tedy i rozdílné

celkové ceně sméňovaných pozemků bude ve směnné smlouvě sjednána finanční kompenzace

ve prospěch Tělocvičné jednoty Sokol Suchdol—Sedlec ve výši 98.505 Kč, která odpovídá rozdilu

výměr pozemků v rozsahu 33 m2.

3)schvaluje

poskytnutí daru supolku Tělocvičná jednota Sokol Suchdol „„ Sedlec, Za sokolovnou 440/2, 165 00

Praha—Suchdol, IC: 69060177 dar ve výši 75 000,— Kč na modernizaci arealu.

4) u k | á d á

připravit a projednat směnnou smlouvu.

Odpovidá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 14/7/2021

ze dne 24. 6. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

že městská část Praha—Suchdol obdržela dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na dovybavení

Jednotky sboru dobrovolných hasičů:

~ na pořízení cisternové automobilové stříkačky (CAS) ve výši 8 milionů Kč

- na pořízení přívěsu s výbavou pro velkokapacitní čerpání a dálkovou dopravu vody ve výši

1,8 mil. Kč

2) s c h v a l u j e

nákup pro JSDH Praha-Suchdol:

a) cisternové automobilové stříkačky s cisternou o objemu 9000 l a s požárním čerpadlem se

jmenovitým výkonem 3000 lmín—l;

b) přívěsu s výbavou pro velkokapacitní čerpání a dálkovou dopravu vody.

3) u k I á d á

a) provést v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek výběr dodavatelů vybavení

JSDH uvedeného v bodě 2) usnesení

b) projednat a schválit příslušná rozpočtová opatření v souvislosti s navýšením rozpočtu MČ

Praha-Suchdol na rok 2021 o poskytnuté dotace z rozpočtu hl. m Prahy na pořízení vybavení

JSDH.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j.14l8/2021

ze dne 24. 6. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

„schvaluje

přípravu a realizaci rozšíření akce „ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a

navýšení kapacity“ o nové učebny

2) u k | á d á

a) projednat a schválit:

a) projednat a realizovat rozpočtová opatření v souvislosti s navýšením rozpočtu o 2.100 tis Kč

0 z finančních prostředků z dané z příjmu právnických osob HMP za rok 2020 a z rezervy

finančních prostředků na bankovních účtech.

b) zajistit realizaci rozšířené akce „Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity

28“

Termín: 31. 8. 2021

Odpovídá: rada MČ

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j.141912021

ze dne 24. 6. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a l uj e

realizaci akce „Kaple sv. Václava — restaurování vnitřních maleb“;

2)ukládá

a) zajistit realizaci akce „Kaple sv. Václava - restaurování vnitřních maleb“;

b) projednat a schválit příslušná rozpočtová opatření související s financováním uvedené akce.

Termín: ad a) neprodleně, ad b) průběžně

Odpovídá: rada MČ

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j.14l10/2021

ze dne 24. 6. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

„schvaluje

pokračování spolupráce s ČZU ve věci zajištění bezpečnosti na území MČ Praha-Suchdol

prostřednictvím bezpečnostních patrol do 31.12. 2021

2) u k I á d á

a) předložit zastupitelstvu vyhodnocení přijatých bezpečnostních opatření,

b) zajistit realizaci usnesení včetně rozpočtových opatření.

Odpovídá: rada

Termín: neprodleně.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j.14/11/2021

ze dne 24. 6. 2021

ZASTUPiTELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

dokončení stavby prostor pro kulturně komunitní centrum ve 4. NP v budově radnice městské

části Praha-Suchdol. Stavba byla podpořena dotaci z OPPPR v rámci 35. výzvy SC 3.1 -

Podpora sociálních služeb a prostory maji sloužit ke kulturním a komunitním aktivitám, které jsou

mimo jiné zaměřeny na podporu potenciálně vyloučených skupin (neúplně rodiny s dětmi, senioři,

cizinci, apod.).

2) s c h v a | uj e

a) zřízení organizační složky Komunitní centrum Půda od 1.9. 2021 na dobu neurčitou;

b) zřizovací listinu organizační složky Komunitní centrum Půda;

3) u k l á d á

zajistit provedení veškerých úkonů spojených se zřízením organizační složky Komunitní centrum

Půda.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele: —-

Podpis starosty MČ -- 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j.14l12/2021

ze dne 24. 6. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schva|uje

a) zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č„ 2332/1 (ul. Nad Mohylou), zapsaném

na LV č.1 pro k.ú. Suchdol, v rozsahu 5,47 bm vymezeném v geometrickém plánu č„ 1878-

52/2020 a potvrzeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu pod č.j. PGP—348/2021-101

hu dne 1. 2. 2021 spočívající ve zřízení, provozování, právu přístupu za účelem údržby, oprav a

stavebních úprav ptynovodní přípojky k pozemku parc.č. 912, k.ú. Suchdot. Služebnost zahrnuje

též právo provádět na zařízení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho

výkonnosti včetně jeho odstranění.

b) zřízení výše uvedeného věcného břemene ve prospěch oprávněné _ společností Pražská

plynárenská Distribuce, a. s., člena koncernu Pražská plynárenská, a. 5., U Plynárny 500, 145 08

Praha 4, IC 27403505;

o) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízení výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou smluvní náhradu ve výši 3.250 Kč

bez DPH.

e) náklady spojené s vyhotovením smlouvy, geometrického plánu a náklady spojené se správním

poplatkem na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí hradí oprávněný

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.14l13/2021

ze dne 24. 6. 2021

ZASTUPlTELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schva|uje

a) zřízení služebnosti-vécného břemene pro energetické vedeni k pozemku parc, č. 2375, který

je ve vlastnictví obce hl. m. Praha, svěřena správa nemovitostí MČ Praha-Suchdol, v rozsahu dle

geometrického plánu číslo č. 1800—22/2019, v celkové délce 5 bm; služebnost spočívá v umístění

a provozování součásti distribuční soustavy — podzemního kabelového vedeni NN, jehož obsahem je

též právo oprávněného zřídit, mít a udržovat na pozemku 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 a.s., iC: 27376516, se sídlem Svornosti 3199/1 Ela, 150 00 Praha 5;

c) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

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

11.400 Kč bez DPH.

e) náklady spojené s vyhotovením smlouvy, geometrického plánu a náklady spojené se správním

poplatkem na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí hradí oprávněný

2)ukládá

realizovat bod 1) tohoto usneseni

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

 Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j.14l1412021

ze dne 24. 6. 2021

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.14l15/2021

ze dne 24. 6. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období sdělené:

zápisem ze 114. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 14. 4. 2021

zápisem ze 115. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 21. 4. 2021

zápisem ze 116. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 28. 4. 2021

5. 2021

5. 2021

zápisem ze 119. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 19. 5. 2021

zápisem ze 120. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 26. 5. 2021

zápisem ze 121. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 2. 6. 2021

zápisem ze 122. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 9. 6. 2021

zápisem ze 123. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 16. 6. 2021

zápisem ze 117. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 5.

zápisem ze 118. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 12.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j.14l16/2021

ze dne 24. 6. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

že městská část Praha—Suchdol obdržela dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projekty aplikující

cile Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu:

. Aplikace adaptační strategie clo projektových dokumentaci na rekonstrukci komunikací ve

výši 1 240 tisíc Kč

. Podpora implementace akumulace dešťových vod ve výši 850 tisíc Kč

2) s 0 h v a I u j e

realizaci akcí aplikující cíle Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu:

. Aplikace adaptační strategie do projektových dokumentaci na rekonstrukci komunikací

. Podpora implementace akumulace dešťových vod

3) u k l á d á

a) zajistit realizaci akcí aplikující cíle Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu:

. Aplikace adaptační strategie do projektových dokumentaci na rekonstrukci komunikací

. Podpora implementace akumulace dešťových vod

b) projednat a schválit příslušná rozpočtová opatření související s financováním uvedené akce.

Termín: ad a) neprodleně, ad b) průběžně

Odpovídá: rada MČ

Souhlas navrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 


