
Program 171. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

22. června 2022

171.1 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 o dotaci z podilu na finančních prostředcích obdržených

jako výnos daně z hazardnich her a jako odvod z loterií v období 1. 12. 2021 — 31. 12. 2021 a 1.

1. 2022 — 31. 5. 2022 ve výši 1.064 tis. Kč. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

171.2 RO — úprava rozpočtu r. 2022 - finanční vypořádání za r. 2021 s rozpočtem MHMP. Předkládá: J.

Stůla, ved. EO.

171.3 Žádost DDM Suchdol o poskytnutí daru na úhradu svačin pro účastníky adaptačních jazykových

skupin pro děti z Ukrajiny. Předkládá: starosta.

171.4 Letní kino na Komunitní zahradě Suchdol. Předkládá: Z. Krumpholcová, ved. KCP.

171.5 Program 19. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Pokračování bodu 170.8. Předkládá: starosta.

171.6 Odměny ředitelům zřizovaných škol. Pokračování bodu 170.9. Předkládá: starosta.

171.7 Bezpečnost v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

171.8 Návrh směny částí pozemků parc.č. 1173/3 a parc.č. 1174/1 k.ú. Suchdol, o celkové ploše 60 m2.

Předkládá: starosta.

171.9 Participativní rozpočet 2022— dětský domeček - poptávky. Předkládá: Z. Krumpholcová, ved. KCP.

171.10 Umístění Z-Boxu společnosti Zásilkovna s.r.o. Předkládá: starosta.

171.11 Připomínky k Metropolitnímu plánu. Pokračování bodu 170.12. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 171. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 22. ČERVNA 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková- místostarostka

lng. Gabriela Lněničková - radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

Omluven: Ing. Václav Vik - místostarosta

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Hrobská Mináriková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.29 hod.

171.1 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 o dotaci zpodílu na finančních prostředcích

obdržených jako výnos daně z hazardnich her a jako odvod z loterií v období 1. 12. 2021 —

31.12. 2021 a 1. 1. 2022 — 31. 5. 2022 ve výši 1.064 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla, ved. EO.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že MČ obdržela účelovou dotaci z podílu na finančních

prostředcích obdržených jako výnos daně zhazardních her a jako odvod zloterií v období

1.12.2021 — 31.12.2021 a 1.1.2022 — 31.5.2022 ve výši 1.064 tis. Kč a žádá FV a ZMČ

o projednání. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3053. Příjmy i výdaje budou označeny

UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

171.2 RO - úprava rozpočtu roku 2022 - finanční vypořádání za r. 2021 s rozpočtem MHMP.

Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol souhlasí s následujícím

rozpočtovým opatřením v souvislosti se zařazením výsledného předpisu finančního vypořádání za

r. 2021 s rozpočtem hl. m. Prahy: příjmová strana: par. 0, pol. 8115 — změna stavu na bank. účtech

(zůstatek BU z minulých let), zvýšit 0 Kč 23.500,-;

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

statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, zvýšit 0 Kč 7.500,-; odpa 6330 — převody

vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4251 — inv. převody mezi statutárními městy a jejich

městskými obvody nebo částmi, zvýšit 0 Kč 229.200,-; výdajová strana : pa 6330 — převody vl. fondům

v rozpočtech územní úrovně a pol. 5347 — neinv. převody mezi statutárními městy a jejich městskými

obvody nebo částmi, zvýšit 0 Kč 100,-; odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a

pol. 5347 — neinv. převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, zvýšit 0 Kč

23.400,-; odpa 6409 — ostatni činnosti j.n. a pol. 5901 — nespecifikované rezervy, zvýšit 0 Kč 236.700,-.

Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem dokladu 8026. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ

a ORG dle metodiky MHMP. Dále ukládá úřadu provést schválené rozpočtové opatření a zaslat fin.

prostředky na ZBÚ hl. m. Prahy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

171.3 Žádost DDM Suchdol o poskytnuti daru na úhradu svačin pro účastníky adaptačních

jazykových skupin pro děti z Ukrajiny. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje

poskytnutí daru Domu dětí a mládeže Praha 6 — Suchdol ve výši 20.000 Kč na úhradu svačin pro

účastníky adaptačních jazykových skupin pro ukrajinské děti. Rada po úpravách schvaluje darovací

smlouvu na uvedený dar a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

171.4 Letni kino na Komunitni zahradě Suchdol. Předkládá: Z. Krumpholcová, ved. KCP.

Usneseni rady: Rada souhlasí s uspořádáním tří promítacích večerů Letního kina na Komunitní

zahradě Suchdol ve dnech 25. 8., 1. 9., 8. 9. 2022. Cena projekce činí 15 až 20.000 Kč dle výběru

filmu (novinky jsou dražší). Rada pověřuje vedoucí KC Půda k objednání projekce u spolku Biograf

Láska, z.s., IČ: 22834605 Radek Auer a zajištění hlasování o výběru filmu elektronickou i papirovou

anketou. Cena cca 50.000 Kč s DPH. Hlasování o usnesení: 4-0-0

171.5 Program 19. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Pokračování bodu 170.8. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje doplněný program 19. zasedání ZMČ Praha-Suchdol a

doporučuje ho zastupitelstvu k projednání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

171.6 Odměny ředitelům zřizovaných škol. Pokračování bodu 170.9. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada po vyhodnocení činnosti ředitelů zřizovaných škol v 1. pololetí 2022 schvaluje

odměnu řediteli MŠ Gagarinova Mgr. Stanislavu Zelenému, ředitelce ZŠ M. Alše Mgr. Alexandře

Kejharové a ředitelce MŠ K Roztokům Mgr. Jaroslavě Hešíkové-Barkové. Rada ukládá úřadu, aby

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



ředitele zřizovaných škol informoval o schválených odměnách ve výši dle přílohy. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

171.7 Bezpečnost v Mč Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí informaci

o činnosti bezpečnostních patrol za měsíc květen 2022.

171.8 Návrh směny částí pozemků parc.č. 1173/3 a parc.č. 1174/1 k.ú. Suchdol, o celkové

ploše 60 m2. Předkládá: starosta. Ráda souhlasí se směnou částí pozemků o celkové ploše 60 m2

mezi městskou částí Praha-Suchdol, IČ 00231231 (parc.č.1173/3, k.ú. Suchdol) a společností

Stavební podnikání s.r.o., IČ 26699982 (parc.č. 1174/1, k.ú. Suchdol) při ulici Májová z důvodu

zachování přístupu k pozemkům MČ v areálu radnice z ulice Májové přes pozemek parc.č.1174/2, k.ú.

Suchdol. Rada žádá finanční výbor a zastupitelstvo o projednání směny. Hlasování o usnesení: 4-

0-0

171.9 Participativni rozpočet 2022 — dětský domeček — poptávky. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ved. KCP. Usnesení rady: Ráda na základě předloženého poptávkového řízení na výběr dodavatele

dětského zahradního domečku, který byl vybrán občany v rámci hlasování participativního rozpočtu

2022, vybrala firmu Zbyněk Polášek, IČ: 65478495, jež nabízí dětský zahradní altán ve velikosti 2

x 2 m ze smrku s impregnací a nátěrem. Cena činí 55.240 Kč vč. DPH. Rada pověřuje starostu

podpisem objednávky a pověřuje úřad realizací do srpna 2022. Dětský zahradní domeček bude

umístěn na Komunitní zahradu Suchdol k pískovišti. Hlasování o usnesení: 4-0-0

171.10 Umístění Z-Boxu společnosti Zásilkovna s.r.o. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1146/17 v k.ú. Suchdol pro umístění Z-Boxu

společnosti Zásilkovna sro (na ulici Suchdolská u stanoviště kontejnerů), o výměře 4m2, za

následujících podmínek: nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, cena za

pronájem činí 14.400 Kč bez DPH za rok za celý pronajatý pozemek, nájem od 1. 9. 2022,

jednorázová úhrada za realizaci přípravy před umístěním boxu Kč 3.000, přednostní pronájem

společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306. Rada ukládá úřadu vyvěsit záměr na úřední desce po

dobu 15 dní. Hlasování o usnesení: 4-0-0

171.11 Připomínky k Metropolitnímu plánu. Pokračování bodu 170.12. Předkládá: starosta.

Zasedání bylo ukončeno v 18.40 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 22.06.2022

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


