
Program 157. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

16. března 2022

157.1 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 o neinvestiční dotaci ve výši 50 tis. Kč na akci „Suchdol pro

všechny 2022“. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

157.2 účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za r. 2021. Předkládá: J. Štůla, ved. EO.

157.3 Vyhodnocení záměru č. 31.2022 na pronájem části pozemku - zahrádky, parc. č. 393/3, díl C k.ú.

Sedlec o výměře 300 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

157.4 Žádost společnosti Powerprint s.r.o. o odpuštění nájemného. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

157.5 Vodovod Na Rybářce - smlouva o spolupráci s PVS a PVK. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.

157.6 Oprava komunálního vozidla Zebra. Předkládá: lng. M. Kosař,vedoucí OHSOM.

157.7 čZU Patrolace Suchdol — leden, únor. Předkládá: starosta.

157.8 Pomoc obyvatelům Ukrajiny. Pokračování bodu 156.10 Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

157.9 Zpráva o plnění opatření k nápravě nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020.

Předkládá: tajemnice.

157.10 Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období. Předkládá: starosta.

157.11 Program 18. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

157.12 Výsledky průzkumu spokojenosti klientů pečovatelské služby Horizontu. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 157. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 16. BŘEZNA 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková- místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

Omluveny: lng. Gabriela Lněničková - radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 8.00 hod.

157.1 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 o neinvestiční dotaci ve výši 50 tis. Kč na akci

„Suchdol pro všechny 2022“. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada souhlasí

s navýšením rozpočtu na rok 2022 o neinv. dotaci ve výši 50 000 Kč na akci „Suchdol pro

všechny 2022“ a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtovou úpravu: příjmová strana:

odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními

městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 115, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 50.000,-; výdajová

strana: odpa 4349 — ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol. 5139 — nákup

materiálu j.n. , UZ 115, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 10.000,-; odpa 4349 — ostatni soc. péče a pomoc ost.

skupinám obyvatelstva a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 115, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 35.000,-; odpa

4349 — ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol. 5175 — pohoštění ost. služeb, UZ

115, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 5.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3007, dotace

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

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP (viz příloha dopis). Rada ukládá úřadu neprodleně

provést schválenou rozpočtovou úpravu. Hlasování o usnesení: 3-0-0

157.2 účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za r. 2021. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí předloženou závěrku městské části Praha-Suchdol za r. 2021 a žádá její

projednání ve finančním výboru a ZMC. Hlasování o usnesení: 3-0-0

157.3 Vyhodnocení záměru č. 31.2022 na pronájem části pozemku - zahrádky, parc. č. 393/3,

díl C k.ú. Sedlec o výměře 300 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada bere na vědomí, že k

záměru č. 31.2022 se nikdo nepřihlásil. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr na pronájem části

pozemku parc. č. 393/3, DÍL C o výměře 300 m2, k.ú. Sedlec.

Podmínky záměru:

- nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

- pronájem nejvyšší nabídce na roční nájemné za pozemek, přičemž minimální cena za roční pronájem

pozemku činí 4.500 Kč

- při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidí, tzn. pokud se s pronajímatelem

nedohodne jinak, odstraní všechny stavby a zařízení a uvede pozemek do řádného stavu, pokud tak

neučiní, bude vyklizení provedeno na náklady nájemce

- zahrádka není určena k bydlení

- pronajímatel není povinen zajistit jakékoliv opravy nebo úpravy pozemku či objektu v průběhu trvání

najmu

- žádosti o pronájem na základě tohoto záměru se podávají v uzavřené obálce s nápisem „Pronájem

zahrádky _ záměr č ...... “ do podatelny úřadu MČ Praha-Suchdol, Suchdolskě nám. 734/3, 165 oo

Praha-Suchdol do 19.4.2022 do 11.00 hod.

- termín uzavření nájemní smlouvy od 1. 5. 2022

V nabídce je zájemce povinen uvést identifikační údaje, zejména adresu trvalého pobytu a nabízenou

cenu za roční pronájem pozemku ve stávajícím stavu,

Pravidla výběru nájemce: jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka zájemce, který je

občanem městské části Praha-Suchdol a současně ze všech zájemců — občanů městské části Praha-

Suchdol nabídne nejvyšší roční nájemné. Pokud nabídku nepodá žádný občan městské části, bude

pozemek pronajat zájemci s nejvyšší nabídkou ročního nájemného. V případě shody ve výši ročního

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



nájemného rozhoduje při dodržení výše uvedených pravidel datum a čas doručení žádosti do

podatelny Úřadu MČ Praha-Suchdol.

Rada ukládá úřadu zajistit vyvěšení záměru na úřední desce do 19. 4. 2022. Hlasování o usnesení:

3-0-0

157.4 Žádost společnosti Powerprint s.r.o. o odpuštění nájemného. Předkládá: H. Felgrová, ref.

BH. Usnesení rady: Rada souhlasí s odpuštěním nájemného za parkovací místo na Brandejsově

náměstí z důvodu nemožnosti jej užívat v době od 1. 1. 2022 do ukončení stavebních prací. Rada

ukládá úřadu po ukončení stavebních prací vystavit fakturu na zbývající období do konce roku 2022.

Hlasování o usnesení: 3-0-0

157.5 Vodovod Na Rybářce - smlouva o spolupráci s PVS a PVK. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka,

ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí se zněním „smlouvy o úpravě

vzájemných vztahů“ mezi MČ, PVS a PVK na akci „vodovod Na Rybářce“ a pověřuje starostu

podpisem této smlouvy. Hlasování o usnesení: 3-0-0

157.6 Oprava komunálního vozidla Zebra. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení:

Rada schvaluje opravu komunálního vozidla Zebra, která zahrnuje: Opravu a výměnu částí jednotky

řízení, výměnu kulových čepů, silentbloků motoru, kontrolu brzdového obložení a těsnosti

výfukového potrubí a pravidelnou servisní prohlídku s výměnou všech provozních kapalin a filtrů v

celkové výši 70.250 Kč bez DPH, (85.002 Kč včetně DPH) od společnosti BAUCAR s.r.o., lC

62579347, se sídlem Na Zlíchově 228/4, 152 00, Praha 5. Hlasování o usnesení: 3-0-0

157.7 čZU Patrolace Suchdol- leden, únor. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

157.8 Pomoc obyvatelům Ukrajiny. Pokračování bodu 156.10 Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí aktuální stav dětí přihlášených do adaptačních skupin

s možností výuky a s ohledem na omezený počet míst ve třídách žádá vedení základní školy

o přijímání dětí s pobytem mimo území městské části Praha-Suchdol pouze s předchozím

souhlasem MČ. Rada vzhledem k tomu, že v adaptačních skupinách jsou děti podléhající povinné

školní docházce, souhlasí od 1. března 2022 s úhradou obědů a svačin pro děti v adaptačních

skupinách za cenu 77,43 Kč pro jednoho strávníka dle kalkulace ceny v předkladu. Základní škola

provede v případě změny nákladů úpravu této ceny, která bude hrazena městskou částí na základě

faktur, bez DPH, tedy obdobně jako při poskytování stravování pro MŠ K Roztokům. Rada do doby

vyřešení financování zaměstnanců zajišťujících provoz adaptačních skupin souhlasí s úhradou

nákladů na 2 nové zaměstnance v předpokládaném rozsahu 2 x 8 hodin denně od pondělí do pátku.

Rada souhlasí s vyhlášením veřejné sbírky na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v termínu od 21.3.2022

do 15.3.2023. Rada souhlasí se založením transparentního účtu u České spořitelny a.s. Rada

souhlasí s darovací smlouvou na věcný dar (penály, pastelky pro děti z adaptační skupiny) se

s olečností ALZA.cz a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada děkuje společnosti Alza a paní

H_za zprostředkování daru. Hlasování o usnesení: 3-0-0.

157.9 Zpráva o plnění opatření k nápravě nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ za rok

2020. Předkládá: tajemnice. Usnesení Rady: Rada bere na vědomí předloženou Písemnou zprávu

o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání

hospodaření za rok 2020 a doporučuje ji zastupitelstvu k projednání na 18. zasedání. Hlasování

o usnesení: 3-0-0.

157.10 Stanoveni počtu členů zastupitelstva pro příští volební období. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada doporučuje zachovat počet zastupitelů 15. Hlasování o usnesení: 3-0-0

157.11 Program 18. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje předložený program 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol a doporučuje

zastupitelstvu jej projednat. Hlasování o usnesení: 3-0-0

157.12 Výsledky průzkumu spokojenosti klientů pečovatelské služby Horizontu. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 9.15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 16. 3. 2022

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


