
Program 133. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

15. září 2021

133.1 RO - navýšení rozpočtu roku 2021 o neinv. dotacivve výši 100 tis. Kč na akci „Organizace akce

Den bez aut 2021“. Pokračování bodu 131.1. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

133.2 Podklady pro rozpočet na rok 2022. Předkládá: starosta.

133.3 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na posílení mzdových prostředků

zaměstnanců škol a školských zařízení. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

133.4 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

133.5 Koncert Hálkova půda. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda.

133.6 Spoluúčast na Slavnostech břehů Vltavy 2021. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda.

133.7 Základní ceník pronájmu prostor a zapůjčenívybavení Komunitního centra Půda. Pokračování

bodu 130.10. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda.

133.8 Studie rozvoje školských zařízení v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

133.9 žádost o byt pro učitelku zš M. Alše. Předkládá: starosta.

133.10 Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem bytu č. 10, Stehlíkova 928. Předkládá: H. Felgrová,

ref. BH.

133.11 Informace o očkování seniorů nad 80 let 3. dávkou.



ZÁPIS sz 133. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 15. ZÁŘÍ 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra 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 15.20 hod.

133.1 RO - navýšení rozpočtu roku 2021 o neinv. dotaci ve výši 100 tis. Kč na akci „Organizace

akce Den bez aut 2021“. Pokračování bodu 131.1. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady:

Rada souhlasí se zvýšením rozpočtu r. 2021 o účelové neinvestiční prostředky poskytnuté hlavním

městem Prahou vcelkové výši 100 tis. Kč na akci „Organizace akce Den bez aut 2021“ a v

souvislosti s tím 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 81 ,ORJ 301, zvýšit 0 Kč 100.000,-; výdajová strana: odpa 2223 — bezpečnost

silničního provozu a pol. 5139 — nákup materiálu, ÚZ 81, ORJ 301 zvýšit 0 Kč 6.400,-; odpa 2223 —

bezpečnost silničního provozu a pol. 5164 — nájemné, ÚZ 81, ORJ 301 zvýšit 0 Kč 5.000,-; odpa 2223

— bezpečnost silničního provozu a pol. 5169 — ostatní služby, ÚZ 81, ORJ 301 zvýšit 0 Kč 88.600,-.

Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3071. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a

ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

133.2 Podklady pro rozpočet na rok 2022. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Městská část žádá

0 navýšení plochy vozovek ve správě městské části o plochy nově zřízených komunikací a o

příslušné navýšení koeficientu. Rada ukládá starostovi, aby žádost zaslal na MHMP. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

133.3 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na posílení mzdových

prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení

rady: Rada souhlasí s odměnou ředitelům škol zřizovaných městskou částí z účelové neinvestiční

dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a

školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství poskytnuté

hlavním městem dle usnesení Rady HMP č. 1472 ze dne 14.6.2021 (UZ 96). Výše odměny

stanovena dle podmínek usnesení Rady HMP. Rada ukládá úřadu informovat ředitele škol.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

133.4 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada bere

na vědomí informování nájemníků o úpravě koeficientů podlahových ploch a opravách ve vyúčtování

služeb. Rada ukládá neprodleně realizovat usnesení rady č. 117.1. Hlasování o usnesení: 5-0-0

133.5 Koncert Hálkova půda. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda. Usnesení rady:

Rada souhlasí s organizací koncertu „Hálkova půda“ ve čtvrtek 14. října 2021 v sále komunitního

centra Půda. Koncert je věnovaný dílu hudebního skladatele a čestného občana Suchdola — Václava

Hálka. Koncert připravujeme ve spolupráci s hudební odbornicí W_D—. Rada pověřuje

vedoucí centra zajištěním koncertu a starostu pověřuje podpisem uměleckých smluv s účinkujícími.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

133.6 Spoluúčast na Slavnostech břehů Vltavy 2021. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC

Půda. Usnesení rady: Rada souhlasí se spoluúčastí MČ a SDH Praha-Suchdol na kulturní akci

Slavnosti břehů Vltavy, která se uskuteční v sobotu 18. září 2021 od 13 hodin u přívozu Roztoky-

Klecany. Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 12 tis. Kč na kulturní program městu

Roztoky . SDH Praha-Suchdol zajistí zapůjčení techniky a vybavení. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Po projednání bodu 133.6 opustila jednání lng. Lněničková.

133.7 Základní ceník pronájmu prostor a zapůjčení vybavení Komunitního centra Půda.

Pokračování bodu 130.10. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda. Usnesení rady: Rada po

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



úpravách souhlasí s úpravou základního ceníku pronájmu prostor a vybavení v KC Půda,pro

pravidelné zájmové aktivity zaměřené na primární cílové skupiny KC Půda. Rada ukládá úřadu

provést do 29.9.2021 odhad nákladů na dodávky vody, elektřiny, plynu a dalších služeb pro provoz

KC Půda. Hlasování o usnesení: 4-0-0

133.8 Studie rozvoje školských zařízení v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí a požaduje dopracování studie Hlasování o usnesení: 4-0-0

133.9 Žádost o byt pro učitelku ZŠ M. Alše. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere

žádost na vědomí a žádá OHSOM, aby informoval pání učitelku o volných bytech. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

133.10 Vyhodnoceni výběrového řízení na pronájem bytu č. 10, Stehlíkova 928. Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Ráda otevřela obálky v rámci výběrového řízení — pronájem bytu

č. 10, ul. Stehlíkova 928 a vyhodnotila pořadí uchazečů podle nabídnuté výše nájmu. Nejvyšší

nájemné nabídla paní. B-3-,_Rada ukládá odboru

OHSOM seznámit všechny účastníky s výsledkem výběrového řízení a s paní B- 8

uzavřít nájemní smlouvu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

133.11 Informace o očkování seniorů nad 80 let 3. dávkou. Ráda bere na vědomí informaci, že

městská část bude ve spolupráci s mobilním očkovacím týmem organizovat očkování 3. dávkou pro

seniory nad 80 let, kteří budou mít odstup od 2. dávky minimálně 8 měsíců. Termín předpokládáme

v druhé polovině října 2021, bude upřesněno d|e možností očkovacího týmu. Zájemci se mohou

hlásit u místostarostky Věry Štěpánkové.

Zasedání bylo ukončeno v 17.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 15. 9. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


