
Program 156. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

9. března 2022

156.1 Zvýšení rozpočtu roku 2022 o neinv. dotaci pro MVK ve výši 31 tis. Kč . Předkládá: J. Štůla, ved.

EO.

156.2 Svatosad - cesta. Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ŽP.

156.3 Příprava a roznos balíčků pro seniory — odklad. Pokračování bodu 144.19. Předkládá: Ing. V.

Stépénkové, mistostarostka.

156.4 Žádost z.s. Veteran Club Praha o souhlas s vedením objízdné trasy v dobé výstavy a soutěže

historických vozidel. Předkládá: starosta.

156.5 Dodatek č. 1 smlouvy č. 67/6 o poskytování služeb v oblasti BOZP a PO se společností CIVOP

s.r.o. Předkládá: tajemnice.

156.6 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 155.2. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

156.7 Schválení účetní závěrky za r. 2021 ZŠ M. Alše. Předkládá: starosta.

156.8 Schválení účetní závěrky za r. 2021 MŠ Gagarinova. Předkládá: starosta.

156.9 Schválení účetní závěrky za r. 2021 MŠ K Roztokům. Předkládá: starosta.

156.10 Pomoc obyvatelům Ukrajiny. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

156.11 Výzva sportovním spolkúm. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka.

156.12 Zasedání zastupitelstva. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 156. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 9. BŘEZNA 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková- místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Gabriela Lnéničková - radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. V: Vik, lng. V. Štěpánková

ZápisOVátel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno ve 15.10 hod.

156.1 Zvýšení rozpočtu roku 2022 o neinv. dotaci pro MVK ve výší 31 tis. Kč. Předkládá: J.

Štůlá, ved. EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2022 o neinv. dotaci ve

výši 31 000,- Kč pro Místní veřejnou knihovnu a v souvislosti s tím schvaluje následující rozpočtové

opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 —

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 81, ORJ 607, zvýšit 0 Kč

31.000,-; výdajová strana: odpa 3314 - činnosti knihovnické a pol. 5136 — knihy, učební pomůcky a

tisk,ÚZ 81, ORJ 607 zvýšit 0 Kč 31.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3008, dotace

podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2022. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

156.2 Svatosad - cesta. Předkládá: lng. M. Doubková, ref. ŽP. Usnesení rady: Ráda ukládá úřadu

projednat s chovateli koňů na parc. č. 2269/2 dovoz vody s tím, že vjezd nákladních vozidel na

pozemky ve správě MC je zcela nepřípustný. Hlasování o usnesení: 5-0-0

156.3 Příprava a roznos balíčků pro seniory - odklad. Pokračování bodu 144.19. Předkládá: Ing.

V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení rady: Ráda souhlasí s tím, že příprava a roznos balíčků s

vitamíny pro seniory budou z důvodu velké prodlevy v dodávkách provedeny dle aktuální situace v

podzimních měsících. Hlasování o usnesení: 5-0-0

156.4 Žádost z.s. Veteran Club Praha 0 souhlas s vedením objízdné trasy v době výstavy a

soutěže historických vozidel. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda v souvislosti s pořádáním

soutěže a výstavy historických vozidel v Roztokách souhlasí s vedením objízdné trasy po ul.

Kamýcká po dobu uzavírky komunikace v Roztokách dne 8. 5. 2022 v době od cca 15.30 hod do

16.15 hod. Rada ukládá úřadu, aby informoval Veteran Club Praha z.s. o jejím stanovisku. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

156.5 Dodatek č. 1 smlouvy č. 67/6 0 poskytování služeb v oblasti BOZP a PO se společností

CIVOP s.r.o. Předkládá: tajemnice. Usnesení Rady: Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č.

67/2006 o poskytování služeb v oblasti BOZP a PO, kterým se ceny sjednané v roce 2006 navyšují

o 9 %, s tím, že nové ceny budou uplatněny i v roce 2022. Rada pověřuje starostu podpisem

dodatku č. 1. Hlasování o usnesení: 5-0-0

156.6 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 155.2. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada bere na vědomí návrh dohody o narovnání se spol. TESPO

RAC, spol. s r.o., IČ: 448 51 901 ve věci sporu o příčiny zpracování vadného vyúčtování služeb a

vypořádání nákladů s tím souvisejících. Návrh dohody je předkládán s cílem vyřešit spor mezi

stranami, minimalizovat náklady na vedení komplikovaného sporu a určit najisto práva a povinnosti

stran včetně vyváženého podílu obou stran na náhradě škody vzniklé na straně MC z

důvodu předložení nesprávného vyúčtování služeb za období 2016 — 2019. Rada ukládá lng. Vikovi

zaslat neprodleně návrh dohody spol. Tesporac. Hlasování o usnesení: 5-0-0

156.7 Schválení účetní závěrky za r. 2021 ZŠ M. Alše. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

MČ Praha-Suchdol schvaluje účetní závěrku ZŠ M. Alše za rok 2021. Rada současné souhlasí s

rozdělením hospodářského výsledku za rok 2021 v celkové výši 280.467,44 Kč, dle návrhu ZŠ do

fondů následovně: do rezervního fondu 271.222,44 Kč, do fondu odměn 9.245,00 Kč. Rada ukládá

starostovi, aby protokol o schválení účetní závěrky zaslál ZŠ M. Alše. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



156.8 Schválení účetní závěrky za r. 2021 MŠ Gagarinova. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada MC Praha-Suchdol schvaluje účetní závěrku MS Gagarinova za rok 2021. Rada současně

souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2021 v celkové výši 214.142,28 Kč do fondů

následovně: do rezervního fondu 64.142,28 Kč a do fondu odměn 150.000,00 Kč. Rada ukládá

starostovi, aby protokol o schválení účetní závěrky zaslal MS Gagarinova. Hlasování o usnesení:

5-0-0

156.9 Schválení účetní závěrky za r. 2021 MŠ K Roztokům. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada MC Praha-Suchdol schvaluje účetní závěrku MS K Roztokům za rok 2021. Rada současně

souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2021 v celkové výši 30.863,59 Kč do fondů

následovně: do rezervního fondu 30.863,59 Kč. Rada ukládá starostovi, aby protokol o schválení

účetní závěrky zaslal MS K Roztokům. Hlasování o usnesení: 5-0-0

156.10 Pomoc obyvatelům Ukrajiny. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí informaci o aktuálním počtu obyvatel s udělením pobytověho oprávnění v souvislosti

s válkou na Ukrajině hlášených na území MC. Rada bere na vědomí zahájení provozu dvou

adaptačních skupin pro děti z Ukrajiny v základní škole a souhlasí s průběžnou úhradou nákladů na

zajištění výuky, dohledu, stravování a materiálního zabezpečení těchto dětí ze strany MC. Ráda

děkuje pracovníkům školy a dobrovolníkům za rychlé zahájení provozu a žádá školu o evidenci

těchto nákladů; formavúhrady bude neprodleně upřesněná po konzultaci se ZS. Rada ukládá

starostovi informovat ZS. Hlasování o usnesení: 5-0-0

156.11 Výzva sportovním spolkům. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení rady:

Rada žádá sportovní spolky, které na území MC organizují sportovní činnost pro děti a mládež, aby

zaslaly MC informaci o oddílových volných kapacitách, které by bylo možno nabídnout ukrajinským

dětem ubytovaným na Suchdole. Rada ukládá starostovi poptat informace u TJ Slavoj Suchdol a TJ

Sokol Suchdol Sedlec. Hlasování o usnesení: 5-0-0

156.12 Zasedání zastupitelstva. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že starosta stanovil

termín zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol na čtvrtek 31. března 2022 od 18.00

hodin.

Zasedání bylo ukončeno v 16.55 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 9. 3. 2022

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


