
Program 172. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

29. června 2022

172.1 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.

172.2 Navýšení rozpočtu roku 2022 o vrácení 100% podílu na DPPO ve výši 1.777.958,45 Kč. Předkládá:

J. Stůla, ved. EO.

172.3 Navýšení rozpočtu roku 2022 ve výši 1.987,8 tis. Kč na posílení mzdových prostředků

zaměstnanců obecního školství. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

172.4 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 určených na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním

pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. Předkládá: J. Stůla, ved.

EO.

172.5 Oprava Hako Citymaster. Předkládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM.

172.6 Situace kolem hřiště na Výhledském náměstí. Předkládá: starosta..

172.7 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s použitím investičního fondu na financování investičních akcí.

Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZS M. Alše.

172.8 Žádost MŠ Gagarinova o souhlas s použitím investičního fondu na financování stavby kovově

herní soustavy. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

172.9 Žádost MŠ Gagarinova o navýšení příspěvku na provoz v souvislosti se zvýšení cen energií.

Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

172.10 Poděkování městské části za podporu a spolupráci při organizaci Festivalu SLON letí. Předkládá:

starosta.

172.11 Zápis zjednání KÚRI dne 27. 6. 2022. Předkládá: starosta.

172.12 Dodatek D1 ke smlouvě se spol. Support design s.r.o. - rozšíření PD kanalizace a vodovod v ul.

Za Sokolovnou. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

172.13 Připomínky k Metropolitnímu plánu. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 172. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 29. ČERVNA 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl — starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková- místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

Omluvena: lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Hrobská Mináriková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

172.1 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. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada souhlasí

s navýšením rozpočtu r. 2022 a obdržením účelové dotace 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 a zařazením fin. prostředků o částku ve výši 1 064 tis. Kč

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

neinv. převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 98 zvýšit

0 Kč 1.064.000,-; výdajová strana: odpa 3419 — ostatní tělovýchovná činnost a pol. 5222 — neinv.

transfery občanským sdružením, ÚZ 98, ORJ 420 zvýšit 0 Kč 532.000,-; odpal3399 — ostatní

záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 98, ORJ 620,

zvýšit 0 Kč 532.000,-. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3053. Dotace podléhá

finančnímu vypořádání za rok 2021 s rozpočtem hl. m. Prahy s tím, že tyto 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. Rada ukládá

úřadu provést schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

172.2 Navýšení rozpočtu roku 2022 o vrácení 100% podílu na DPPO ve výši 1.777.958,45 Kč.

Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení Rady: Rada souhlasí se zvýšením rozpočtu na r. 2022

o dotaci ve výši 100% podílu DPPO ve výši 1.777.958,45 Kč takto: Příjmová strana: odpa 6330 —

převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich

městskými obvody nebo částmi, UZ 99, ORJ 1000, zvýšit 0 Kč 1.778.000,-; výdajová strana: odpa

3722 — sběr a svoz komunálních odpadů a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 99, ORJ 254, zvýšit 0 Kč

100.000,-; odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 99,

ORJ 254, zvýšit 0 Kč 200.000,-; odpa 3113 — zákl. školy a pol. 5171 — opravy a udržování, ORJ 412,

zvýšit 0 Kč 300.000,-; odpa 3314 — činnosti knihovnické a pol. 6121 — stavby, ORJ 607, zvýšit 0 Kč

500 000,-; odpa 3322 — zachování a obnova kulturních památek a pol. 6121 — stavby, ORJ 620, zvýšit

0 Kč 678.000,-. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3059. Tato dotace nepodléhá

vyúčtování vrámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2022. Rada ukládá úřadu

provést schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

172.3 Navýšení rozpočtu roku 2022 ve výši 1.987,8 tis. Kč na posílení mzdových prostředků

zaměstnanců obecního školství. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se

zvýšením rozpočtu na rok 2022 o neinvestiční účelovou dotaci v celkové výši 1.987,8 tis. Kč takto:

Příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody

mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 96, ORJ 412, zvýšit 0 Kč

1.987.800,-; výdajová strana: odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční transfery

zřízeným příspěv. org. (MŠ Gagarinova), UZ 00096, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 506.600,-; odpa 3111 -

předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org.(MŠ K Roztokům),

UZ 00096, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 237.800,-; odpa 3113 — zákl. školy pol. 5336 — neinvestiční transfery

zřízeným příspěv. org. (ZŠ), UZ 00096, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 1.243.400,-. Rozpočtové opatření bude

provedeno pod č. dokladu 3042. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2022 s rozpočtem hl.

m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá úřadu

provést schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



172.4 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 určených na mimořádné výdaje v souvislosti

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

Předkládá: J. Stůla, ved. EO. RMČ souhlasí 3 navýšení rozpočtu r. 2022 o účelovou neinv. dotaci ve

výši 479 tis. Kč určenou na mimořádné výdaje vsouvislosti sposkytováním pomoci občanům

Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace takto: výdajová strana: odpa 6409 — ost.

činnosti j.n. a pol. 5901 — nespecifikované rezervy, UZ 137, ORJ 504 snížit 0 Kč 479.000,-; 6221 —

humanitární zahraniční pomoc přímá a pol. 5156 — pohonné hmoty, UZ 137, ORJ 504, zvýšit 0 Kč

7.000,-; 6221 — Humanitární zahraniční pomoc přímá a pol. 5194 — výdaje na věcné dary, UZ 137,

ORJ 504 zvýšit 0 Kč 72.000,-; 6221 — Humanitární zahraniční pomoc přímá a pol. 5331 — neinv.

příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, UZ 137, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 400.000,-. Úprava

rozpočtu bude provedena pod číslem 3015, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci

finančního vypořádání za rok 2022 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá úřadu provést schválené rozpočtové opatření.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

172.5 Oprava Hako Citymaster. Předkládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM. Usnesení Rady: Rada

schvaluje celkovou opravu zametacího stroje Hako Citymaster CM 1250, SPZ A00 8397, která

zahrnuje opravu pojezdu, opravu přední zametací jednotky, výměnu dílů zásobníku pro zkvalitnění

sání a servisní prohlídku s výměnou lanovodů ruční brzdy a rozpadlého brzdového obložení. Celková

cena opravy je 132.423 Kč bez DPH, což je 160.232,- Kč včetně DPH. Rada svěřuje opravu firmě

Unikont Group s.r.o., Praha, IČ 41193113, se sídlem: Služeb 609, 108 00 Praha 10, která má

exkluzivitu na dovoz a servis čistící techniky HAKO v ČR. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

172.6 Situace kolem hřiště na Výhledském náměstí. Předkládá: starosta. Usnesení Rady: Rada

žádá úřad o odstranění lavičky umístěné před samoobsluhou, vzhledem k jejímu využívání osobami,

které obtěžují kolemjdoucí. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

172.7 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s použitím investičního fondu na financování investičních

akcí. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZŠ M. Alše. Usnesení rady: Rada souhlasí s použitím

investičního fondu ZŠ M. Alše ve výši 300.000 Kč na financování investičních akcí (dodávka a

instalace WI-Fi; výstavby EZS v jazykové laboratoři,) a opravy dlouhodobého majetkuv (servis oken

vtělocvičně). Rada dále nařizuje odvod ve výši 200 tis. Kč z investičního fondu ZS M. Alše do

rozpočtu zřizovatele. Rada navyšuje příspěvek ZŠ M. Alše na provoz, na nákup nábytku a rozšíření

systému videotelefonů do školní družiny (podlimitní technické zhodnocení) ve výši 200 tis. Kč. Rada

ukládá úřadu, aby zaslal ZS M. Alše stanovisko rady k žádosti. Hlasování o usnesení: 4-0-0

172.8 Žádost MŠ Gagarinova o souhlas s použitím investičního fondu na financování stavby

kovové herní soustavy. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova. Usnesení rady: Rada

žádá mateřskou školu Gagarinova o předložení zůstatku investičního fondu. Projednání bodu rada

odkládá na příště.

172.9 Žádost MŠ Gagarinova 0 navýšení příspěvku na provoz v souvislosti se zvýšení cen

energií. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova. Usnesení rady: Rada žádá mateřskou

školu Gagarinova o předložení informace o zůstatcích na fondech a stavu účtu. Projednání bodu rada

odkládá na příště.

172.10 Poděkování městské části za podporu a spolupréci při organizaci Festivalu SLON letí.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že paní Lucie Kubečková jménem spolku Suchdol žije, z.s,

zaslala poděkování městské části za podporu a spolupráci při organizaci Festivalu SLON letí.

172.11 Zápis zjednání KÚRI dne 27. 6. 2022. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko k prodloužení termínu dočasné stavby do 12I2027 — Regulační stanice

VTL/STL Kamýcká. Místo: při ul. Kamýcká, pozemek parc.č.: 13/54 v k.ú Suchdol. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s prodloužením termínu dočasné stavby Regulační stani-

ce VTL/STL Kamýcká do 12/2027. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

3) Žádost o stanovisko ke změně zdroje vytápění - te elné čerpadlo. Místo: Nad Mohylou 904/16,

165 00 Praha-Suchdol; stavebník/investor: M- Usnesení rady: Rada na základě doporu-

čení KÚRI souhlasí se změnou zdroje vytápění domu č.p. 904 na tepelné čerpadlo. Zároveň doporu-

čuje, aby si žadatel zajistil souhlas sousedů. Rada ukládá tajemníkovi KURl, aby stanovisko rady za-

slal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

5) Žádost o stanoviskovke změně stavby před dokončením — Stavební úpravy a přístavba objek-

tu FLD. Místo: areál CZU, Kamýcká 1176, Praha-Suchdol, parc.č. 1627/1, 1627/55, 1627/151,

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



1627/148, 1649 v k.ú. Suchdol; stavebník: ČZU. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI

souhlasí se změnou stavby před dokončením — Stavební úpravy a přístavba objektu FLD. Rada ukládá

tajemníkovi KURI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

6) Žádost o stanovisko k zarovnání fasády novostavby BD s fasádou sousedního domu. Místo:

parc.č. 1312, 2375 v k.ú. Suchdol; Zadatel: Goldenscreen s.r.o. Usnesení rady: Rada na základě do-

poručení KURI souhlasí se zarovnáním fasády novostavby BD s fasádou sousedního domu. Rada

ukládá tajemníkovi KURI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

8) Žádost o stanovisko pro společné řízení stavby „Nástavba RD, k.ú. Suchdol, č.p. 583 Má'ová

10“. Místo: Májová, 583/10, Praha-Suchdol, parc.č. 1361, 1362/1 v k.ú. Suchdol: J-P—.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasi se stavbou Nástavba RD, k.ú. Suchdol,

č.p. 583, Májová 10“. Rada ukládá tajemníkovi KURI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

172.12 Dodatek D1 ke smlouvě se spol. Support design s.r.o. - rozšíření PD kanalizace a

vodovod v ul. Za Sokolovnou. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady:

Rada po změnách souhlasí s dodatkem D1 ke smlouvě číslo SML 001/2022 ze dne 27. 1. 2022 se

společností Support design s.r.o., IC: 07773030 na rozšíření projektu splaškové kanalizace v ul. Za

Sokolovnou, kterým se cena navyšuje 0 22.000 Kč na celkovou cenu 181.700 Kč bez DPH. Rada

pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Hlasování o usnesení: 4-0-0

172.13 Připomínky k Metropolitnímu plánu. Předkládá: starosta. Rada schvaluje připomínky

k Metropolitnímu plánu a pověřuje starostu jejich odesláním HLMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 29. 6. 2022

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


