
STAROSTA MČ PRAHA—SUCHDOL

svolává na

ÚTERÝ 28. ČERVNA 2022 od 18°” hod

19. ZASEDÁNÍ ZASTUPŠTELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve vetké zasedací místnosti

radnice MČ Praha-Suchdol (3. podtaží)

Program zasedání:

Diskuse

. Závěrečný účet MČ Praha-Suchdoí za rok 2021.

. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol v roce 2022.

. Participativní rozpočet MČ Praha—Suchdol na rok 2023.

. Navýšení rozpočtu — vrácení 100% podilu DPPO,

. Navýšení rozpočtu - dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.

_ Seznámení s výsledky kontroty samostatné působnosti v obtasti poskytování informací.

. Připomínky k Metropolitnímu plánu.

. Zadání Studie rozvoje Suchdoia 2035.
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10. Projekt SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.

11. Uprchlíci z Ukrajiny,

12. Záměr směny částí pozemků paroč. 1173/3 a paroč, 1174/1 k.ú. Suchdol; o celkové

ploše 60 m2.

13. lnformace o změně na pozici tajemnice ÚMČ Praha—Suchdol.

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

Interpelace.

V Praze dne 28. 6. 2022

čj UMC P_SUCH 01294/2022

Ing. Petr Hejl

starosta městské části



Závěrečný účet MČ Praha—Suchdol za rok 2021.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 19/1/2022
ze dne 28. 6. 2022

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)projedna|o

Zprávu o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledku hospodaření městské části Praha—Suchdol za rok

2021 a Zprávu o přezkoumání hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok 2021;

2) s c h v a I uj e

závěrečný účet městské části Praha-Suchdol za rok 2021 (údaje v Kč)

- za hlavní činnost s výsledky po konsolidací:

příjmy za hlavní činnost 97 129 020,17 Kč

výdaje za hlavní činnost 84 447 315,35 Kč

saldo příjmů a výdajů 12 681 704,82 Kč

- za hospodářskou činnost s výsledky:

výnosy celkem 9 756 547,15 Kč

náklady celkem 2 213 536,98 Kč

výsledek hospodaření 7 543 010,17 Kč

- za finanční vypořádání za rok 2021 se vztahy městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.

m. Prahy:

MČ odvede do státního rozpočtu 0,00 Kč

do rozpočtu hl. rn. Prahy 57 740 345,41 Kč

ze zdrojů hl. m. Prahy 236 728,03 Kč

MČ obdrží ze zdrojů stát. rozpočtu 0,00 Kč;

3) s o u h I a s i

ve smyslu ustanovení par. 17 odst. 7 písm. b) Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením celoročního hospodaření MC

Praha—Suchdol za rok 2021 bez výhrad;

4) u k I á d á

podat písemnou informaci o projednání Zprávy o výsledku hospodaření v MČ Praha-Suchdol za

rok 2021 Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru kontrolních činností;

Odpovídá: starosta

Termín: 8. 7. 2022

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdoi v roce 2022.

Usneseni Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1912/2022
ze dne 28. 6. 2022

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

informaci o výsledcích hlasování o projektech participativniho rozpočtu roku 2022.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Participativní rozpočet MČ Praha—Suchdol na rok 2023.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 19/3/2022
ze dne 28. 6. 2022

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1 ) s c h v a l u j e

a) využití principu participativniho rozpočtování v rozpočtu MČ Praha—Suchdol na rok 2023,

b) maximální možnou výši podaného na'vrhu 500 tis. Kč,

0) přijímání pouze návrhů, jejichž realizace zvýší hodnotu majetku MČ,

d) možnost předkládat návrhy pro všechny občany MČ Praha-Suchdol bez ohledu na státní

příslušnost;

2) u k l á d á

a) v rámci rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2023 vyčlenit prostředky ve výši 500 tis. Kč na

participativní rozpočtování,

b) zajistit přípravu a realizaci participativního rozpočtu pro rok 2023.

Termin: 2023

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Navýšení rozpočtu - vrácení 100% podílu DPPO.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

Č.j. 19/4/2022

ze dne 28. 6. 2022

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a I uj e

navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2022 o převod 100 % podílu MČ Praha—Suchdol na

celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2021 ve výši

'! 777 958,45 KČ;

2) u k l á d á

projednat a realizovat rozpočtové opatření v souvislosti s navýšením rozpočtu MČ Praha—Suchdol

na rok 2022 o převod 100 % podílu MC Praha—Suchdol na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy

na dani z příjmu právnických osob za rok 2021 ve výši 1 777 958,45 Kč.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol - dotace z hl.m. Prahy.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

Č.j. 19/5/2022

ze dne 28. 6. 2022

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a l u j e

a) navýšení rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2022 o poskytnutí neinvestiční

neúčelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy naši městské části z titulu doplnění dodatečného

finančního vztahu k MC HMP z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 ve výši 1.793.000,— Kč

b) navýšení rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2022 o poskytnutí účelové neinvestiční

dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro Vaši městskou část určené pro školy a školská

zařízení, jejíchž jsme zřizovatelem, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a

školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství ve výši

1.987.800,— Kč

c) navýšení rozpočtu městské části Praha—Suchdol na rok 2022 o poskytnutí účelové dotace naší

městské části a jednotkám sborů dobrovolných hasičů na mimořádné výdaje v souvislosti

s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace ve výši

479.000; Kč.

d) navýšení rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2022 poskytnutí dotace - podílu na

finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterii

v období 1. 12. 2021 — 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 — 31.5.2022 ve výši 1.064.000,- Kč (určenou na

sport, kulturu, Školství, zdravotnictví a sociální oblast)._

2) u k I a d á

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

na rok 2022 o přijaté dotace.

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termin: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Seznámení s výsledky kontroly samostatné působnosti v oblasti poskytování informací.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j.19/6/2022

ze dne 28. 6. 2022

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

a) lnformaci o výsledcích kontroly samostatné působnosti v oblasti činnosti vykonávaných podle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

uvedených v Protokolu o kontrole;

b) příkaz starosty č. 2022/1 k nápravě nedostatků zjištěných při uvedené kontrole;

2) u k I á d á

a) podat zprávu o projednání informace o výsledcích kontroly samostatné působnosti na MHMP;

b) odstranit nedostatky uvedené v Protokolu o kontrole dle příkazu starosty 2022/1 ze dne

20. 6. 2022

Odpovídá: starosta

Termín: ad a) 30. 6. 2022

ad b) dle termínů uvedených v příkazu starosty 2022/1

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Připomínky k Metropoiitnímu plánu.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 19/7/2022
ze dne 28. 6. 2022

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s o u h l a s i

s podáním zásadních připomínek k návrhu Metropolitního plánu:

a) městská část v souvislosti se záměrem na výstavbu paralelní RWY06R24L ruzyňského letiště nesouhlasí

s vymezením tzv. ochranného hlukověho pasma na nyni zastavěném území MC ato včetně areálu ČZU

(Ol—íP - je území, kde ve venkovním prostoru nemusí být dodržovány hyg. limity hluku) a ani sjeho

rozšířením u stávající hlavní dráhy RWY24LO6R z důvodu zajištění ochrany zdraví obyvatel a standardních

životních podmínek pro bydlení v městské části,

D) městská část nesouhlasí s navrženým rozšířením letiště, protože v kombinaci s navrženou výstavbou

a provozem Pražského okruhu se jedná o nepřiměřený zásah do území městské části. Protože rozvoj letiště,

který negativně zasahuje do obydlených územích Prahy, nebyl řádné prověřen zhlediska skutečných

cílových potřeb ČR, aktuálni podoba záměru neodpovídá návrhu MPP, nebyly zvažovány varianty řešení

rozvoje letecké dopravy, nebyl specifikován charakter ani požadovaný cílový stav rozšířeného letiště

a nejsou tedy známy základní skutečnosti odůvodňujíci zásah do práv obyvatel v okolí letiště a záměr nelze

posoudit z hiediska dlouhodobých negativních dopadů.

c) MČ požaduje řádně posoudit a projednat tunelový přivaděč Kamýcká k MÚK Výhledy.

d) Městská část nesouhlasí s vymezením ploch pro nadmístní liniovou stavbou transevropské silniční sítě

TEN-T Pražský okruh přes zastavěné území městské části ato včetně souvisejicich staveb (přivaděč

Rybářka a MÚK Rybářka) v úseku Březiněves — Ruzyně, z důvodu zásadních negativních dopadů tohoto

záměru během výstavby iběhem provozu na zdraví obyvatel a životní prostředí městské části, a z důvodu

negativního vlivu na urbanistický vývoj městské části a okoli.

2)ukládá

Radě městské části dopracovat zásadní připomínky zaslat je vpříslušněm termínu pořizovateli

Metropolitního piánu.

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Zadání Studie rozvoje Suchdola 2035.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 19I8/2022

ze dne 28.6.2022

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a I uj e

zpracování Studie rozvoje Suchdola 2035.

2) u k | á cl á

a) zajistit realizaci uvedené akce;

b) projednat a schválit příslušná rozpočtové opatření v souvislosti s realizaci stavby.

c) ukládá požádat o dotaci z rozpočtu HLMP na financování přípravy studie.

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termin: průběžně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2375 a 2376/2, k.ú. Suchdol pro kotvy.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 19/9/2022
ze dne 28. 6. 2022

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

Bod byl předkladatelem stažen z programu.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovateie:

Podpis starosty MČ 



Projekt SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 19/10/2022

ze dne 28. 6. 2022

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

průběžnou zprávu o realizaci projektu SMACKER a informaci, že projekt k 30. 6. 2022 končí.

Souhlas návrh. výboru: “

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Uprchlíci z Ukrajiny.

Usneseni Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

Č.j. 19/11/2022

ze dne 28. 6. 2022

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

zprávu o krocích, které městská část Praha-Suchdol učinila v oblasti podpory uprchlíkům

z Ukrajiny před válečným konfliktem v jejich vlasti;

2) d ě k uj e

a) všem dobrovolníkům, kteří pomáhají & výukou ČJ a s další organizací pomoci uprchlíkům z

Ukrajiny,

b) ředitelce ZŠ a učitelům za organizaci výuky děti z Ukrajiny,

c) Domu dětí a mládeže v Praze—Suchdole za organizování zájmových aktivit pro děti z Ukrajiny.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



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

60 m2.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 19/12/2022
ze dne 28. 6. 2022

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a l u j e

záměr na směnu části pozemku parc.č. 1173/3 v katastrálním území Suchdol o výměře 60 m2, ve

vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeném do správy městské části Praha-Suchdol, ostatní plocha,

vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu na LV č. 1;

za část pozemku parc. č. 1174/1 Suchdol v katastrálním území Suchdol, o výměře 60 m2, ostatni

plocha, ve vlastnictví společností Stavební podnikání sro, se sídlem V Ořeší č.p. 847/1, 165 00

Praha, IC 26699982, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu na LV č. 616;

2)bere na vědomí,

a) že cena pozemků, které jejichž část je předmětem směny, je dle cenové mapy následující:

. pozemek parc.č. 1173/1, k.ú. Suchdol- 6 800 Kč / m2

o pozemek parc.č. 1174/2, k.ú. Suchdol — 8 780,— Kč / m2;

b) že směna je vyvolána potřebou zachování přístupu k pozemkům ve správě městské části

Praha-Suchdol v areálu radnice z ulice Májová přes pozemek 1174/2 a snahou o vymezení

pravidelnějších hranic pozemků;

3) s t a n o v u j e

následující podmínky směny pozemků:

a) směna bude provedena bez finanční kompenzace ze strany městské části;

b) náklady na geometrický plán, znalecké posudky a vklad do katastru nemovitostí hradí městská

část Praha—Suchdol;

4) u k l á d á

zveřejnit záměr na uvedenou směnu úřední desce Úřadu MČ Praha-Suchdol po dobu 15 dní.

Termín: neprodleně

Odpovídá: rada městské části

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Informace o změně na pozici tajemnice ÚMČ Praha—Suchdol.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 19/13/2022

ze dne 28. 6. 2022

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí,

a) že lng. Jana Krulíková ke dni 30. 6. 2022 rezignovala na funkci tajemnice Úřadu MC Praha-

Suchdok

b) že na základě výsledku výběrového řízení byla do této funkce od 1. 7. 2022 jmenována

lng. Anna Genzerová.

2) d é k uj e

lng. Janě Krulikové za dlouholetou práci pro městskou část ve funkci tajemnice Úřadu městské

části Praha—Suchdol.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Rady MČ Praha—Suchdoí za uplynulé období.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 19/14/2022

ze dne 28. 6. 2022

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za upiynuié období sdělená:

zápisem ze 159. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 30. 3. 2022

zápisem ze 160. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 31. 3. 2022

zápisem ze 161. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 6. 4. 2022

zápisem ze 162. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 13. 4. 2022

zápisem ze 163. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 20. 4. 2022

zápisem ze 164. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 27. 4. 2022

zápisem ze 165. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 11. 5. 2022

zápisem ze 166. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 18. 5. 2022

zápisem ze 167. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 25. 5. 2022

zápisem ze 168. zasedání Rady MC Praha-Suchdol ze dne 1. 6. 2022

zápisem ze 169. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 8. 6. 2022

zápisem ze 170. zasedání Rady MC Praha-Suchdol ze dne 15. 6. 2022

zápisem ze 171. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 22. 6. 2022

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 


