
Program 126. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

30. června 2021

126.1 R0 — navýšení rozpočtu r. 2021 o neinvestiční dotaci ve výši 431 tis. Kč - podílu na finančních

prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterii v období 1. 12. 2020 -

31. 12. 2020 a 1. 1. 2021 - 31. 5. 2021. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

126.2 R0 - navýšení rozpočtu roku 2021 o vrácení 100% podílu na DPPO ve výši 1.706.119,87 Kč.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

126.3 R0 — ůvprava rozpočtu r. 2021 — finanční vypořádání za r. 2020 s rozpočtem Hl. m. Prahy.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

126.4 R0 - Navýšení rozpočtu roku 2021 ve yýši 1.462,1 tis. Kč na posílení mzdových prostředků

zaměstnanců obecního školství. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

126.5 R0 — navýšení roz. r. 2021 o dotaci ve výši 4.590 tis. Kč na projekty související s naplňováním

cílů hl. m. Prahy v rámci „Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu“. Předkládá: J. Stůla,

vedoucí EO.

126.6 R0 — zrněna čerpání rozpočtu r. 2021 — navýšení příspěvku ZŠ M. Alše ve výši 25 tis. Kč.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

129.7 R0 — úprava rozpočtu r. 2021 — finanční vypořádání za r. 2020 se státním rozpočtem. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO.

126.8 R0 — navýšení rozpočtu r. 202„1 o inv. dotaci ve výši 9.800 tis. Kč na dovybavení jednotek Sboru

dobrovolných hasičů. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

126.9 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 124.5. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

126.10 Náklady VHČ + BH 2021. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

126.11 Doplnění ocelových lávek přes nová VZT potrubí na střeše nové budovy ZŠMA. Předkládá: lng.

C. Mudruňka, ref. realizace investic.

126.12 Oprava lesní cesty - od nové cyklostezky k stávající lávce přes potok cca 580 m v rámci akce

Lávka přes Unětický potok a navazující cyklostezka. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

126.13 ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity — změnové listy.

Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

126.14 Výměna podlahových krytin — Radnice. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

126.15 Výběr dodavatele mlžítka na náměstí - participativní rozpočet. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

126.16 Nabídka na odkup chaty na pozemku v ul. Na Pasece - předkupní právo při prodeji.

Pokračování bodu 119.4 Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

126.17 Provoz mapové aplikace GIS on-line. Předkládá: starosta.

126.18 Dodatek č. 1 partnerské smlouvy SMACKER. Předkládá: Ing. G. Lněničková, radní.

126.19 Rozkaz ředitele HZS hl. m. Prahy k poskytnutí sil a prostředků jednotky SDH Suchdol v počtu

1+5 s CAS a DA v rámci ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací při likvidaci následků

živelní pohromy v oblasti Hodonín, Břeclav. Předkládá: starosta.

126.20 Vyhlášení II. Kola Programu otevírání hřišt' a prevence sociálního vyloučení- Fond Solidarity

od HLMP. Pokračování bodu 123.6, 124.6. Předkládá: starosta.

126.21 Restaurování vnitřních maleb v kapli sv. Václava - sbírka. Předkládá: starosta.

126.22 Poskytnutí daru městysu Moravská Nová Ves na pomoc při likvidaci následků tornáda z 24.

června 2021. Předkládá: starosta.

126.23 „ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“ - dotace SFŽP.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

126.24 Informace předsedkyně ZO ČSZ Na Zavážkách k dočasnosti staveb chat na pozemcích

pronajatých městskou částí. Předkládá: starosta.

126.25 Participativní rozpočet- projekt psí hřiště, připomínky občanů. Předkládá: Ing. V. Štěpánková,

místostarostka.

126.26 R0 — úprava roz. r. 2021 změna čerpání mezi odpa ve výši 600 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO.



ZÁPIS ZE 126. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 30. ČERVNA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Véra Štěpánková — místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

126.1 RO — navýšení rozpočtu r. 2021 ve výši 431 tis. Kč - podíl na finančních prostředcích

obdržených jako výnos daně z hazardnich her a z odvodu zloterií v období 1.12. 2020 —

31. 12. 2020 a 1. 1. 2021 - 31. 5. 2021. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí

se zvýšením rozpočtu na r. 2021 o neinvestiční dotaci ve výši 431 tis. Kč - podíl na finančních

prostředcích obdržených jako výnos dané z hazardnich her a jako odvod z Ioterii v obdobi 1. 12. 2020

— 31. 12. 2020 a 1. 1. 2021 — 31. 5. 2021, a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření:

Příjmová stráná: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — neinv.

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 98 zvýšit 0 Kč 431.000,-;

výdajová strana: odpa 3419 — ostatní tělovýchovná činnost a pol. 5222 — neinv. transfery občanským

sdružením, ÚZ 98, ORJ 420 zvýšit 0 Kč 215.500,-; odpa 3421 — využití volného času dětí a mládeže a

pol. 5169 — nákup ost. služeb, ÚZ 98, ORJ 420 zvýšit 0 Kč 115.500,-; odpa 4371 — raná péče a sociálně

aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pol. 5221 — neinv. transf. fundacím, ústavům a obecné prosp. sp.,

ÚZ 98, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 100.000,-. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3057.

Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2021 s rozpočtem hl. m. Prahy s tím, že finanční

prostředky z této dotace, které nebudou čerpány v r. 2021, bude možné zapojit do rozpočtu r. 2022

prostřednictvím položky 8115 s UZ 00000098. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky MHMP. Rada ukládá úřadu zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

126.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2021 o vrácení 100% podílu na DPPO ve výši 1.706.119,87

Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí se zvýšením rozpočtu na r. 2021 o

dotaci - vrácení 100% podílu DPPO - ve výši 1.706,1 tis. Kč a v té souvislosti po úpravách schvaluje

následující rozpočtové opatření: 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 99,

ORJ 1000, zvýšit 0 Kč 1.706.100,-; výdajová strana: odpa 3113 — zákl. školy a pol. 6121 — budovy, haly

a stavby, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 1.506.100,-; odpa 3322 — zachování a obnova kultur. památek a pol.

5171 — opravy a udržování, UZ 99, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 100.000,-; odpa 3322 — zachování a obnova

kultur. památek a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 100.000,-. Rozpočtové

opatření bude provedeno pod č. dokladu 3055. Tato dotace nepodléhá vyúčtování v rámci finančního

vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2021. Rada ukládá úřadu zajistit provedení schváleného

rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

126.3 RO - úprava rozpočtu r. 2021 - finanční vypořádání participativního rozpočtu za r. 2020 s

rozpočtem HI. m. Prahy. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí s

následujícím rozpočtovým opatřením v rozpočtu r. 2021 souvisejícím se zařazením výsledného

předpisu finančního vypořádání s MHMP za r. 2020 (50% financování nákladů v rámci participativního

rozpočtu hlavním městem Praha): příjmová strana: par.0, pol. 8115 — změna stavu na bank. účtech

(zůstatek BU z minulých let), zvýšit 0 Kč 42.300,-; odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní

úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi zvýšit 0 Kč

225.200,-; výdajová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 5347 —

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, zvýšit 0 Kč 11.500,-; odpa

6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 6363 — inv. převody mezi statutárními

městy a jejich městskými obvody nebo částmi zvýšit 0 Kč 30.800,-; odpa 6409 — ostatní činnosti j.n. a

pol. 5901 — nespecifikované rezervy, zvýšit 0 Kč 225.200,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem

dokladu 8024. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



zaslat fin. prostředky na ZBÚ hl. m. Praha a zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

126.4 R0 - Navýšení rozpočtu roku 2021 ve výši 1.462,1 tis. Kč na posílení mzdových

prostředků zaměstnanců obecního školství. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada

souhlasí se zvýšení rozpočtu na rok 2021 o neinvestiční dotaci na posílení mzdových prostředků

zaměstnanců obecního školství v celkové výši 1462,1 tis. Kč a v té souvislosti schvaluje následující

rozpočtové opatření: 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 96, ORJ 412,

zvýšit o 1.462,1 tis. Kč; výdajová strana: odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční

transfery zřízeným příspěv. org. (MŠ Gagarinova), UZ 00096, ORJ 412, ORG 1, zvýšit 0 Kč 378.100,-;

odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (MŠ K

Roztokům), UZ 00096, ORJ 412, ORG 2, zvýšit 0 Kč 169.800,-; odpa 3113 — zákl. školy pol. 5336 —

neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZŠ), UZ 00096, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 914.200,-.

Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3064. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za

rok 2021 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky

MHMP. Rada ukládá úřadu zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

126.5 R0 — navýšení roz. r. 2021 o dotaci ve výši 4.590 tis. Kč na projekty související

s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci „Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu k|imatu“.

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se zvýšení rozpočtu na rok 2021

o dotaci v celkové výši 4590 tis. Kč na projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci

„Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu“ a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové

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

inv. převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 84, ORJ 354, ORG

81669, zvýšit 0 Kč 1.240.000,-; odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4251

— inv. převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 84, ORJ 801, ORG

81490, zvýšit 0 Kč 2.500.000,-; odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137

— neinv. převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 84, ORJ 354, ORG

81669, zvýšit 0 Kč 1.240.000,-; výdajová strana: odpa 2212 - silnice a pol. 6121 — budovy, haly stavby,

ÚZ 84 ORJ 354, ORG 81669, zvýšit 0 Kč 1.240.000,-; odpa 3632 — pohřebnictví a pol. 6121 — budovy,

haly a stavby, ÚZ 84 ORJ 801, ORG 81490, zvýšit 0 Kč 2.500.000,- Kč; odpa 2321 — odvádění a čištění

odpadních vod a nakládání s kaly a pol. 5169 — nákup ost. služeb, ÚZ 84, ORJ 207, zvýšit 0 Kč

850.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3049, nevyužité fin. prostředky podléhají

vyúčtování v rámci finančního vypořádání za rok 2021 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá úřadu zajistit provedení schváleného

rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

126.6 R0 — změna čerpání rozpočtu r. 2021 - navýšení příspěvku ZŠ M. Alše ve výši 25 tis. Kč.

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje následující rozpočtové opatření v

souvislosti s navýšením příspěvku ZŠ M. Alše ve výši 25 tis. Kč: Výdajová strana: odpa 2291 —

mezinárodní spolupráce v dopravě a pol. 5021 — ostatní os. výdaje, ORJ 301, snížit 0 Kč 25.000,-; odpa

3113 základní školy pol. 5331 — neinvestiční příspěvek zřízeným příspěv. org., ORJ 412, zvýšit 0 Kč

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

rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy, nevyužité účelové fin. prostředky podléhají vyúčtování v

rámci finančního vypořádání za rok 2021 s rozpočtem městské části. Rada ukládá úřadu zajistit

provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

126.7 R0 — úprava rozpočtu r. 2021 - finanční vypořádání za r. 2020 se státním rozpočtem.

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol schvaluje následující

rozpočtové opatření v rozpočtu r. 2021 na zařazení výsledného předpisu finančního vypořádání se st.

rozpočtem za r. 2020 takto: příjmová strana : par.0, pol. 8115 — změna stavu na bank. účtech (zůstatek

BU z minulých let), ORJ 1000 zvýšit 0 Kč 16.300,-; výdajová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v

rozpočtech územní úrovně a pol. 5347 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody

nebo částmi, UZ 98193, ORJ 1000, zvýšit 0 Kč 16.300,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem

dokladu 8023. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá

úřadu zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

126.8 R0 — navýšení rozpočtu r. 2021 o inv. dotaci ve výši 9.800 tis. Kč na dovybavení jednotek

Sboru dobrovolných hasičů. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se

zvýšením rozpočtu na rok 2021 o investiční dotaci v celkové výši 9 800 tis. Kč na dovybavení jednotek

Sboru dobrovolných hasičů a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: Příjmová

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



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

statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 84, ORJ 751, zvýšit o Kč 9.800.000,-;

výdajová strana: odpa 5512 - požární ochrana a pol. 6123 — dopravni prostředky, UZ 84 ORJ, 751,

81571, zvýšit 0 Kč 8.000.000,-; odpa 5512 - požární ochrana a pol. 6123 — dopravní prostředky, UZ 84

ORJ 751, 81579, zvýšit 0 Kč 1.800.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3051, nevyužité

fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání za rok 2021 s rozpočtem hl. m.

Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá úřadu

zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

126.9 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 124.5. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada ukládá předložit příslušné podklady k opravě vyúčtování služeb na

jednání rady dne 14. 7. 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

126.10 Náklady VHČ + BH 2021. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Ráda v souvislosti s

předpokládaným nárůstem nákladů vlivem oprav uvolněných bytů a opravy podlah v DDM ukládá

úřádu předložit na jednání rady dne 14. 7. 2021 návrh na úpravu finančního plánu VHČ. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

126.11 Doplnění ocelových lávek přes nová VZT potrubí na střeše nové budovy ZŠMA.

Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Ráda na základě obdržených

nabídek vybírá jako zhotovitele dodávky a montáže ocelových pozink. lávek se schodnicemi

z pororoštů jako přechodů přes VZT potrubí na střeše ZŠ M. Alše pána Martina Krejzu, IČ 66024528,

za cenu 314.800 Kč (dodavatel není plátcem DPH a podál cenově nejvýhodnější nabídku). Rada

ukládá úřadu, áby práce objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

126.12 Oprava lesní cesty v rámci akce Lávka přes Únětický potok a navazující cyklostezka.

Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Ráda souhlasí s rozšířením

zakázky na akci „Lávka přes Únětický potok a navazující cyklostezká“, kterou realizuje na základě

výběrového řízení společnost AMIKA FIRST s.r.o., IČ: 24219169, 0 nezbytnou opravu lesní cesty

v Tichém údolí na pozemku MČ Praha-Suchdol v délce cca 580 m za předpokládanou cenu 600.000

Kč bez DPH. Ráda ukládá úřadu, aby připravil k projednání podklady včetně rozpočtu zpracovaného v

souladu se smlouvou o dílo a příslušný dodatek ke smlouvě. Hlasování o usnesení: 5-0-0

126.13 ZŠ Suchvdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity - změna stavby

Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Ráda odkládá ná příště.

126.14 Výměna podlahových krytin - radnice. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

Usnesení rady: Rada vybírá 2 nabídek na výměnu podlahových krytin firmu Vše ze dřeva s.r.o., se

Ráda ukládá úřadu výměnu podlahových krytin do 4 místností objednat. Hlasování o usnesení: 5-0-0

126.15 Výběr dodavatele mlžítka na náměstí - participativní rozpočet. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada na základě vyhodnocení poptávek na dodávku mlžící

sprchy na náměstí — vítězný projekt participativního rozpočtu 2021, vybrala firmu Sanit Concept s.r.o.,

IČ: 03114252, která nabízí nerezové antivandál provedení se 4 tryskami za cenu 25.004 Kč s DPH.

Dále schvaluje pořízení přenosného mlžítka pro napojení na hádici pro využití na jednorázové akce v

MČ u firmy EP Studio, IČ: 66049342 za cenu 5.200 Kč včetně DPH. Ráda ukládá úřadu objednat

mlžítka a zajistit instalaci. Hlasování o usnesení: 5-0-0

126.16 Nabídka na odkup chaty na pozemku v ul. Na Pasece - předkupní právo při prodeji.

Pokračování bodu 119.4 Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Ráda ukládá

úřadu, aby sdělení Mgr. Vrány předal AK Dohnal-Bernard a předložil návrh na další postup na příští

jednání rady. Ráda ukládá úřádu obnovit jednání se ZO ČZS Na Rybářce o podmínkách umístění chat

na pozemcích MČ. Hlasování o usnesení: 5-0-0

126.17 RO — úprava roz. r. 2021 změna čerpání mezi odpa ve výši 600 tis. Kč. Předkládá: J. Štůlá,

vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda na základě zvýšeného čerpání fin. prostředků na stavební práce ZS

M. Alše na další nové učebny souhlasí s úpravou rozpočtu na r. 2021 ve výši 600 tis. Kč takto:

Výdájová strana: odpa 2291 — mezinárodní spolupráce v dopravě a pol. 5021 — ostatní os. výdaje,

ORJ 301, snížit 0 Kč 300.000,-; odpa 2291 — mezinárodní spolupráce v dopravě a pol. 5169 — nákup

ost. služeb, ORJ 301, snížit 0 Kč 300.000,-; odpa 3113 — zákl. školy a pol. 6121 — budovy, haly a

stavby, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 600.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ a ORG dle metodiky

MHMP. Ráda ukládá úřádu zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

126.18 Dodatek č. 1 partnerské smlouvy SMACKER. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Usnesení rady: Rada schvaluje dodatek partnerské smlouvy mezi hlavním partnerem a partnery pro

implementace projektů Interreg CENTRAL EUROPE CE1332 SMACKER, kterým se smlouva

prodlužuje do 30. 6. 2022. Rada ukládá lng. Lněničkové připravit na příští jednání rady přehled

obdržených dotací, celkových nákladů na projekt za rok 2020 a 2021 a výši předpokládaných nákladů

na roky 2021 a 2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0

126.19 Rozkaz ředitele HZS hl. m. Prahy k poskytnutí sil a prostředků jednotky SDH Suchdol v

počtu 1+5 s CAS a DA v rámci ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací při

likvidaci následků živelní pohromy v oblasti Hodonin, Břeclav. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí, že ředitel Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy dne 25. 6. 2021 vydal rozkaz k

poskytnutí sil a prostředků jednotek PO z území hl. m. Prahy na záchranné a likvidační práce při

likvidaci následků živelní pohromy v oblasti Hodonín, Břeclav v Jihomoravském kraj, a že těchto prací

se na základě uvedeného rozkazu zúčastní 6 členů Jednotky SDH Suchdol s příslušnou technikou.

126.20 Vyhlášení II. Kola Programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení — Fond

Solidarity od HLMP. Pokračování bodu 123.6, 124.6. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

126.21 Restaurování vnitřních maleb v kapli sv. Václava - sbírka. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada schvaluje vyhlášení sbírky na restaurování barokních fresek v kapli sv. Václava v Praze-

Suchdole, tj. nástěnných figurálních maleb a maleb iluzorní architektury na bočních stěnách,

presbytáři a stropě. Příspěvky bude možné zaslat na zvláštní bankovní účet, nebo složit v hotovosti

do pokladny úřadu MC. Sbírka bude probíhat od 15. 8. 2021 do 31. 7. 2022. Rada ukládá úřadu, aby

zajistil povolení sbírky Magistrátem hl.m. Prahy. Hlasování o usnesení: 4-1-0

126.22 Poskytnuti daru městysu Moravská Nová Ves na pomoc při likvidaci následků tornáda z

24. června 2021. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje poskytnutí daru městysu

Moravská Nová Ves na pomoc při likvidaci následků tornáda z 24. června 2021 ve výši 50.000 Kč.

Rada ukládá úřadu zaslat dar na transparentní účet městysu. Rada děkuje suchdolským hasičům, kteří

pomáhají s likvidací následků tornáda a všem dalším občanům, kteří se podílejí na pomoci. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

126.23„ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“ — dotace

SFZP. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí schválení Změny

rozhodnutí o poskytnutí dotace a „Oznámení o navržení finanční opravy“ z 21.6.2021. Rada na

základě doporučení zpracovatele výběrového řízení souhlasí se zasláním vyjádření k návrhu na

snížení poskytnuté podpory o 5 %, které požaduje zachování původní výše podpory s odkazem na

předchozí rozhodnutí UHOS v obdobném případě. Rada ukládá starostovi zaslat vyjádření na SFZP

do 2. 7. 2021.vRada dále ukládá úřadu neprodleně připravit a předat podklady pro průběžné proplacení

dotace na SFZP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

126.24 lnformace předsedkyně ZO ČSZ Na Zavážkách k dočasnosti staveb chat na pozemcích

pronajatých městskou částí. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada ukládá požádat AK Dohnal-

Bernard o vyjádření ve věci dalšího postupu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

126.25 Participativní rozpočet — projekt psí hřiště, připomínky občanů. Předkládá: lng. V.

Stěpánková, místostarostka. Usnesení rady: Rada na základě podnětu podaného na jednání

zastupitelstva projednala připomínky a výhrady k realizaci úspěšného projektu participativního

rozpočtu a neshledala důvody pro vyřazení projektu psího hřiště z realizace. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

126.6 RO - financovánív daru na pomoc při likvidaci následků tornáda a obnovu kulturnich

památek. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje následující rozpočtové

opatření: výdajová strana rozpočtu: odpa 6409 - ostatní činnosti j.n. a pol. 5901 - nespecifikované

rezervy ponížit o 225.000 Kč; odpa 5269 - ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové

stavy a pol. 5229 - ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím, ORJ 701, zvýšit 0

50.000 Kč; odpa 3322 - zachování a obnova kulturních památek a pol. 6121 - budovy, haly a stavby,

ORJ 620, zvýšit 0 Kč 175.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ a ORG dle metodiky MHMP. Rada

ukládá úřadu zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 30.6.2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


