
Program 146. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

20. prosince 2021

146.1 RO - změna čerpání rozpočtu roku 2021 — navýšení příspěvku ZŠ M. Alše ve výši 150 tis. Kč.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

146.2 RO — změna čerpání fin. prostředků v odpa 3113 — základní školy. Předkládá: J. Štůla, vedoucí

EO.

146.3 Výběr dodavatele přívěsu pro přepravu technických prostředků požární ochrany — čerpání

vody. Pokračování bodu 146.8. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

146.4 Finanční plán. Pokračování bodu 146.2. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM a J. Štůla, ved.

EO.

146.5 RO - navýšení roz. r. 2021 o neinv. dotaci ve výši 994 tis. Kč - podílu na finančních prostředcích

obdržených jako výnos daně z hazardnich her a jako odvod z Ioterii v období 1. 6. 2021 — 30. 11. 2021.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

146.6 Schválení smlouvy — věcné břemeno přeložka plynu U Kapličky. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

146.7 Průzkum spokojenosti uživatelů denního stacionáře centra služeb pro seniory Horizont.

Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 146. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 20. PROSINCE 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánkova - místostarostka

lng. Gabriela Lnéničková - radní

lng. Andrea Hrobska Mináriková - radní

Omluven: Ing. Václav Vik - místostarosta

Ověřovatelé: lng. Andrea Hrobska Mináriková, Ing. Věra Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedaní bylo zahájeno v 16.10 hod.

146.1 RO - změna čerpání rozpočtu roku 2021 — navýšení příspěvku ZŠ M. Alše ve výši 150

tis. Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu

r. 2021 o 150 tis. Kč z důvodu zvýšených výdajů ZŠ na IT práce pro zprovoznění nové jazykové

učebny a zvýšených výdajů v souvislosti s havarijní opravou předávací stanice schvaluje navýšení

příspěvku ZŠ M. Alše na rok 2021 o 150 tis. Kč. Rada v té souvislosti schvaluje následující

rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 0 a pol. 8115 — změny stavu krátkodobých prostředků na

bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních fin. aktiv, které tvoří kapitolu OSFA, ORJ 1000,

zvýšit 0 Kč 150.000,-; výdajová strana: odpa 3113 základní školy pol. 5331 — neinvestiční příspěvek

zřízeným příspěv. org., ORJ 412, zvýšit 0 Kč 150.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a

ORG dle metodiky a zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Rada ukládá

úřadu zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření a okamžitě zaslání navýšení příspěvku

základní škole. Hlasování o usnesení: 4-0-0

146.2 RO - změna čerpání fin. prostředků v odpa 3113 - základní školy. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s následující změnou čerpání rozpočtu na rok 2021

v celkové výši 115 tis. Kč (financování objednaných služeb vr. 2021 v ZŠ - stěhování a vyklízení):

výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5169 — nakup ost. služeb, ORJ 901, snížit

0 Kč 115.000,-; odpa 3113 — základní školy a pol. 5169 — nakup ost. služeb, ORJ 412, zvýšit 0 Kč

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

úřadu zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

146.3 Výběr dodavatele přívěsu pro přepravu technických prostředků požární ochrany —

čerpání vody. Pokračování bodu 146.8. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady:

Rada na základě vyhodnocení nabídek a doporučení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení

nabídek vybrala jako dodavatele „Specialního přívěsu pro přepravu technických prostředků požární

ochrany — čerpání vody“ - společnost KOBIT, spol. s r.o., IČ 44792247, se sídlem Rozvojová 269,

165 00, Praha 6, která nabídla nejnižší cenu 1.500.000,- Kč bez DPH, což je 1.815.000,- Kč včetně

DPH a splňuje požadované podmínky zakázky. Rada pověřuje odbor OHSOM, aby seznámil

vítěznou firmu s výsledkem VŘ. Rada po úpravách schvaluje text smlouvy č. 218/2021 na koupi

Přívěsu pro přepravu technických prostředků požární ochrany — čerpání vody, s prodávajícím, firmou

KOBIT, spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

146.4 Finanční plán. Pokračování bodu 146.2. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM a

J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informací k čerpání finančních prostředků ve

VHČ a souhlasí s navýšením rozpočtu na r. 2021 a s následující úpravou rozpočtu na rok 2021 ve

výši 395 tis. Kč: příjmová strana: odpa 0 a pol. 8115 — změny stavu krátkodobých prostředků na

bankovních účtech kromé změn stavů účtů státních fin. aktiv, které tvoří kapitolu OSFA, ORJ 1000,

zvýšit 0 Kč 395.000,-; odpa 6330 — převody vI. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4131 -

převody z vlastnich fondů hospodářské činnosti, ORJ 1000, snížit 0 Kč 395.000,-. Příjmy i výdaje

budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky a zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti

hl. m. Prahy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

146.5 RO - navýšení roz. r. 2021 o neinv. dotaci ve výši 994 tis. Kč - podílu na finančních

prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardnich her a jako odvod z loterii v období

1. 6. 2021 — 30. 11. 2021. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada bere na vědomí

zvýšení rozpočtu na r. 2021 o výnos daně z hazardnich her a jako odvod z loterii v období 1. 6. —

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



30. 11. 2021 ve výši 994 tis. Kč a žádá ZMČ o projednání přijetí fin. prostředků. Rada ukládá úřadu

zařadit fin. prostředky do rozpočtu r. 2021 dle pokynu MHMP. Rozpočtové opatření bude provedeno

pod č. dokladu 3110. 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 98. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a

ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

146.6 Schválení smlouvy — věcné břemeno přeložka plynu U Kapličky. Předkládá: lng. M.

Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na

pozemku parc. č. 2325/1 k..ú Suchdol v rozsahu č. 001/2020 pod názvem „Přeložka plynu U

Kapličky“, ve prospěch společnosti Pražská plynárenská distribuce se sídlem U Plynárny 500145

08, Praha 4, IČ 27403505, za jednorázovou odměnu (smluvní cena pro akci iniciovanou MČ) ve výši

1. 000, K—č + příslušná sazba DPH, což je 1. 210,- Kč včetně DPH. Rada pověřuje starostu podpisem

smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

146.7 Průzkum spokojenosti uživatelů denního stacionáře centra služeb pro seniory Horizont.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 17.05 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 20. 12. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


