
STAROSTA MČ PRAHA-SUCHDOL

svolává na

ČTVRTEK 16. zÁŘí 2021 od 18°" hod

15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedéni se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží)

Program zasedání:

Diskuse.

1. Hospodaření MČ Praha—Suchdol za 1. pololetí roku 2021.

2. Rozpočtové provizorium MČ Praha—Suchdol na rok 2022.

3. Zpráva o plnění opatření k přezkoumání hospodaření za rok 2020.

4. Memorandum o přepojení MČ Praha—Suchdol z ČOV Roztoky na ÚČOV hl. m. Prahy.

5. Zřízení služebností—vécného břemene na pozemku parc.č. 2303 v k.ú. Suchdol pro

vodovodní přípojku.

6. Navýšení prostředků na opravy chodníků.

7. Projekt SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.

8. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.

lnterpelace.

V Praze dne 8. 9. 2021

 

starosta MČ Praha-Suohdol

č.j. UMC P_SUCH 02149/2021



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 15/1/2021

ze dne 16. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)bere na vědomí

a) předložené plnění a čerpání rozpočtu MČ Praha-Suchdol za |_ pololetí roku 2021 v tis. Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové příjmy Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

Třída 1-Daňové příjmy 7 284,7 484,9

Třída 2-Nedaňove příjmy 55,0 487,3

Třída 3-Kapitalové příjmy

Třída 4-Přijate transfery 82 058,1 49 540,9

Příjmy celkem 89 397.8 50 513,1

Konsolidace příjmů 270,0 146,7

Příjmy celkem po konsolidaci 89 127,8 50 366.4

 

 

Výdajová část

 

 

 

 

 

     

Třída 5-Běžne výdaje 57 202,5 23 707,2

Třída 6-Kapitálové výdaje 99 002,3 5 803,7

Výdaje celkem 156 204,8 29 510,9

Konsolidace výdajů 270,00 146.7

Výdaje celkem po konsolidací 155 934,8 29 364,2

Financování po konsolidaci 66 807,0 ~21 002,2

 

b) mezitímní účetní závěrku městské části Praha-Suchdol k 30. 6. 2021;

2) u k lá d á

a) předložit zastupitelstvu k projednání závěrečný účet MČ Praha—Suohdoí za rok 2021 včetně

zprávy o přezkoumání hospodaření MČ Praha—Suchdol za rok 2021;

b) předložit zastupitelstvu k pojednání účetní závěrku k 31. 12. 2021.

Termin: ad a) i b) 30. 6. 2022

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

 Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 15/2/2021

ze dne 16. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schvaluje

rozpočtové provizorium pro měsiční čerpání rozpočtu MC Praha—Suchdol na rok 2022 do výše 1/12

celoročního objemu schváleného rozpočtu na rok 2021 s tím, že:

a) výdaje, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních

samosprávných celků nejsou omezeny maximálním čerpáním, jejich čerpání je určeno konkrétními

podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku;

b) financováni zahájených investičních akcí, jejichž zastaveni by znamenalo zvýšené náklady, až

do výše sjednaných finančních prostředků ve smlouvách uzavřených do 31. 12. 2021;

2)bere na vědomí,

že rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a

výdaji rozpočtu roku 2022 po jeho schválení;

3) u k I á cí á

a) reálný průběh čerpání rozpočtu přizpůsobit skutečnému objemu použitelných prostředků;

b) včas a řádně splnit zejména zákonné a smluvní povinnosti městské části;

o) v případě, že není jistota potřebných finančních prostředků, neuzavírat nove smluvní vztahy.

Termin: rok 2022

Odpovídá: Rada MC Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 15/3/2021

ze dne 16. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

předloženou písemnou dílčí zprávu k 31. 8. 2021 o plnění opatření k odstranění nedostatků

uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

2)ukládá

a) odstranit zbývající nedostatek uvedený ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za

rok 2020 při inventarizaci za rok 2022

b) předložit zastupitelstvu celkovou zprávu o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených

ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Termín: 28. 2. 2022

Odpovídá: starosta

  

 

 
Souhlas návrh. výbor:

Podpis ověřovatele: ----------------------------

 Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 15/4/2021

ze dne 16. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

- že proces přípravy intenzifikace ČOV Roztoky vymezený v „Memorandu o společném postupu při

intenzifikaci ČOV Roztoky“ z roku 2018 s využitím prostředků SFŽP od roku 2019 nepokračuje

- že hlavní město Praha a společnost PVS as preferuje investici do postupného připojeni

splaškové kanalizace celé městské části na ÚČOV v Tróji do roku 2027

- že město Roztoky souhlasí s postupným odpojováním městské části od ČOV Roztoky

2) s c h v a I uj e

„Memorandum o přepojení městské části Praha—Suchdol z ČOV Roztoky na ÚČOV“ s městem

Roztoky o budoucím postupném přepojení splaškové kanalizace celé městské části Praha-

Suchdol na ÚČOV v Tróji do roku 2027

2) u k I á d á

ukončit spolupraci městské části PrahaSuchdol na rozšíření a intenzifikaci ČOV Roztoky v rámci

„Memoranda o společném postupu při intenzifikaci ČOV Roztoky“ schváleného zastupitelstvem

najednání dne 25. 1 2018 čj 18/12/2018

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: průběžně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MC 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 15/5/2021

ze dne 16. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

a) zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2303 (při ulici Štěpnice), zapsaném na

LV č.1 pro k.ú. Suchdol, v rozsahu 54,15 bm vymezeném v geometrickém plánu č. 1906-11l2021

a potvrzeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu pod čj. PGP-3029/2021—101 ze dne

2. 8 2021 spočívající ve zřízení provozování údržbě a opravách vedeni vodovodni přípojky,

služebnost zahrnuje též právo provádět na vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo

zlepšení jeho výkonnosti (dále jako „služebnost“);

)zřízení výše uvedené služebnosti ve prospěch oprávněných manželů J-B-a ln

E-B-_

c) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízeni výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou smluvní náhradu ve výši 15.500 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 oprávnění.

2) u k l á d á

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Termin: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 15/612021

ze dne 16. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1) bere na vědomí

že prostředky určené v rozpočtu roku 2021 na opravy komunikací byly již vyčerpány

2)schva|uje

navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2021 o 2 miliony Kč z prostředků ušetřených

vminulých letech na financování oprav a vybudování dlážděných chodníků v ulicích

Vysokoškolská, tnternacionální a Na Rybářoe

3)uk|ádá

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

na rok 2021 na opravu chodníků.

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

 

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

Č.j. 15/7/2021

ze dne 16. 9. 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. 15/8/2021

ze dne 16. 9. 2021

ZASTUPiTELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období sdělené:

. 2021

. 2021

. 2021

zápisem ze 127. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 14. . 2021

zápisem ze 124. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 23. 6

6

6

7

zápisem ze 128. zasedání Rady MC Praha-Suchdol ze dne 28. 7. 2021

8

8

9

9

zápisem ze 125. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 24.

zápisem ze 126. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 30.

.2021

.2021

.2021

zápisem ze 129. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 11.

zápisem ze 130. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 25.

zápisem ze 131. zasedání Rady MČ Praha—Suchdoi ze dne 1.

zápisem ze 132. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 8. .2021

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 


