
STAROSTA MČ PRAHA-SUCHDOL

svolává na

ČTVRTEK 22. zÁŘí 2022 od 18°° hod

20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží)

Program zasedání:

Diskuse.

1. Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2022.

2. Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2023.

3. Navýšení rozpočtu - dotace z MŠMT na adaptační Skupiny dětí uprchlíku z Ukrajiny.

4. Zřízení Služebnosti - věcného břemene na pozemcích parc. č. 2347/1, 2363/5 a 2363/6,

vše k.ú. Suchdol - přeložky sdělovacích kabelů a kabelů NN v ul. Armádní z důvodu

rekonstrukce komunikace.

5. Směna částí pozemků parc.č. 1173/3 a parc.č. 1174/1, oba k.ú. Suchdol, o celkové ploše

60 m2.

6. Navýšení rozpočtu - dotace od HLMP na realizaci opatření pro pražské domácnosti

ohrožené inflací

7. Svěření areálu Brandejsova statku.

8. Přepojení kanalizace Výhledy I.

9. Přepojení splaškové kanalizace MČ Praha-Suchdol na ÚČOV.

10. Usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé období

Interpelace.
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Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/1/2022 ze dne 22. 9. 2022

Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí

roku 2022

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1)bere na vědomí

a) předložené plnění a čerpání rozpočtu MČ Praha-Suchdol za I. pololetí roku 2022 v tis. Kč
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Rozpočtové příjmy 7_ Rozpočet po zméfi” 77 Výsledek od počátku rokgi

Třída 1-Daňové příjmy 7 354,6 777_7 989.1.

Třída 2—Nedaňové příjmy 65.4 4427.9

Třída 3-Kapitálove' příjmy

Třída 4-Přijaté transfery 65 808,6 149 355,7

Příjmy celkem 7 73 228.6 150 787i

Konsolidace příjmů 7 7 7 7 7 , 270,0. 7 777 „v 74218i}

391%st „l z z * 439.5% , , :8 6.03,

IL j *ýf 'A" „v, *i ** ** *** *
Výdajová část 7 „ 7 7 7 7 i 77 7 7 *

Třída 5-Běžně výdaje 67 633,41 135 7455.8

Třída G-Kapitálove výdaje 101 231,5 _ 13 768.6

V'daje celkem 168 864,9 149 224.4

LKonsolidace výdajů _ l 270.0 _ 112 161._8

Máje celkem po konsolidaci í 7 77 168 594,9| 7 7 7-77 37 042.6

WWWlaminaci , „i *, 316363; _ —1__ 2613.

b) mezitímní účetní závěrku městské části Praha-Suchdol k 30. 6. 2022;

2) u k lá d á

a) předložit zastupitelstvu k projednání závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2022 včetně

zprávy o přezkoumání hospodaření MČ Praha-Suchdol za rok 2022;

b) předložit zastupitelstvu k pojednání účetní závěrku k 31. 12. 2022.

Termín: ad a) i b) 30. 6. 2023

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. vvýboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/2/2022 ze dne 22. 9. 2022

Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na

rok 2023

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1)schva|uje

rozpočtové provizorium pro měsíční čerpání rozpočtu MČ Praha—Suchdol na rok 2023 do výše 1/12
celoročního objemu schváleného rozpočtu na rok 2022 s tím, že:

a) výdaje, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu či rozpočtu územních
samosprávných celků, nejsou omezeny maximálním měsíčním čerpáním; jejich čerpání je určeno
konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku;

b) financováni zahájených investičních akcí, jejichž zastavení by znamenalo zvýšené náklady,
nejsou omezeny maximálním měsíčním čerpáním; jejich čerpání je určeno až do výše sjednaných
finančních prostředků ve smlouvách uzavřených do 31. 12. 2022;

2)bere na vědomí,

že rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a

výdaji rozpočtu roku 2023 po jeho schválení;

3) u k | á d á

a) reálný průběh čerpání rozpočtu přizpůsobit skutečnému objemu použitelných prostředků;

b) včas a řádně splnit zejména zákonné a smluvní povinnosti městské části;

c) v případě, že není jistota potřebných finančních prostředků, neuzavírat nové smluvní vztahy.

Termín: rok 2023

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/3/2022 ze dne 22. 9. 2022

Navýšení rozpočtu - dotace z MŠMT na adaptační

skupiny dětí uprchlíku z Ukrajiny

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1)schvaluje

navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2022 o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši
540 tis. Kč, určenou pro příspěvkovou organizaci Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol,

Suchdolská 360, na financování Výzvy "Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny

2022";

2)ukládá

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

na rok 2022 o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 540 tis. Kč, určenou pro příspěvkovou

organizaci Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suohdolska 360, na financování Výzvy

"Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022".

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/4/2022 ze dne 22. 9. 2022

Zřízení služebnosti - věcného břemene na

pozemcích parc. č. 2347/1, 2363/5 a 2363/6, vše

k.ú. Suchdol

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1)schvaluje

a) zřízení služebnosti vedení inženýrské sítě (věcného břemene) na pozemcích parc. č. 2347/1,
2363/5 a 2363/6, (ul. Armádní), vše k. ú. Suchdol, spočívající v povinnosti strpět umístění a
provozování komunikačního vedení a zařízení, které umožní následnou opravu komunikace,
dle geometrického plánu č. 1945—222/2022, potvrzeném Katastrálním úřadem pro hlavní město
Prahu pod č.j. PGP-2282/2022-101 dne 20.2.2022;

b) zřízení výše uvedeného věcného břemene ve prospěch oprávněného — společnosti

CETIN a.s., ICO: 04084063;

c) zřízení výše uvedeného věcného břemene jako bezúplatněho;

d) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou,

e) náklady spojené se správním poplatkem na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí

hradí oprávněný.

2)uk|ádá

realizovat bod 1) tohoto usnesení.

Termin: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/5/2022 ze dne 22. 9. 2022

Směna částí pozemků parc.č. 1173/3 a parc.č.

1174/1, oba k.ú. Suchdol

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1)bere na vědomí

a) že záměr č. 37.2022 na směnu části pozemku parc.č. 1173/3 v k.ú. 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 k.ú. Suchdol, o výměře 60 m2, zahrada, ve vlastnictví společnosti Stavebni podnikání

s.r.o, IČ 26699982, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu na LV č. 616;. uvedené

parcely jsou vyznačeny v geometrickém plánu č. 1955-143/2022, který vypracovala Geodetická
kancelář Nedoma & Reznik, s.r.o., IČ 26695103, byl vyhlášen na úřední desce městské části po
dobu 15 dní a nebyly k němu vzneseny připomínky;

b) že cena pozemků, jejichž části jsou předmětem směny, je dle cenové mapy:

. pozemek parc.č. 1173/3, k.ú. Suchdol: 6.800 Kč/mz;

. pozemek parc.č. 1174/1, k.ú. Suchdol: 8.780,- Kč/mz;

0) že znalecký posudek č. 3088 - 33/2021stanovil cenu obvyklou:

. pozemek parc.č. 1173/3, k.ú. Suchdol, ostatní plocha, manipulační plocha: 587.601,- Kč;

. pozemek parc.č. 1174/1, k.ú. Suchdol, zahrada: 652.890,- Kč ;

d) 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 vymezeni

pravidelnějšich hranic pozemků;

2)schva|uje

a) směnu části pozemků o celkové ploše 60 m2 dle geometrického plánu č. 1955-143/2022, mezi

městskou částí Praha-Suchdol, IC 00231231v( díl a pozemku 1773/3, k.ú. Suchdol, zapsaný LV 1 )

a společnosti Stavebni podnikání s.r.o., IC 26699982 (dil c pozemku 1774/1, k.ú. Suchdol,

zapsaný LV 616) při ulici Májová;

b) směnu bez finanční kompenzace ze strany městské části;

o) uhradit náklady na geometrický plán, znalecký posudek a vklad do katastru nemovitostí;

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



3) u k | á d á

realizovat schválenou výše popsanou směnu částí pozemků.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/6/2022 ze dne 22. 9. 2022

Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol - dotace z

hl.m. Prahy

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1) s c h v a ! uj e

navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2022 o účelovou neinvestiční dotaci určenou na
opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací ve výši 1 425 tis. Kč;

2)ukládá

projednat a realizovat rozpočtové opatření v souvislosti s navýšením rozpočtu MČ Praha-Suchdol
na rok 2022 o účelovou neinvestiční dotaci určenou na opatření na pomoc pražským
domácnostem ohroženým inflací ve výši 1 425 tis. Kč.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/7/2022 ze dne 22. 9. 2022

Svěření areálu Brandejsova statku

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1)bere na vědomí

. že technický stav celého areálu Brandejsova statku, který je památkově chráněn a je
nejstarším objektem na území městské části, je kritický,

. že dosud neprobíhá rekonstrukce,

. že dle sdělení rektora, ČZU zahájí jednání s HLMP o ukončení nájmu;

2)schvaluje

záměr jednat o záchraně areálu Brandejsova statku a podmínkách případného svěření pozemku
parc. č. 14, výměře 15. 045 m2 včetně staveb č. p. 1 Brandejsův statek, přilehlé části pozemku
parc. č. 13/1 k.ú. Suchdol, o výměře cca 12,1 tisíc m2 jako hospodářské zázemí, (druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: pole, pastviny, ÚP: ZMK), pozemku parc. č. 1083/1 břeh podél
cesty Na Mírách (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, výměra 2.849
m2), pozemku parc. č. 129/1, část areálu mezi ul, Na Mírách a návsi, (druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: manipulační plocha, výměra 5.138 m2) a pozemku parc. č. 2216/1,
budoucí agrosad / lesopark, (druh pozemku: orná půda, výměra 279.021 m2), vše v k.ú. Suchdol.

3)uk|ádá

— upozornit hl. město na havarijní stav areálu Brandejsova statku a nebezpečí vzniku škod třetím
osobám,

- jednat s hlavním městem o budoucím využití a obnově Brandejsova statku a o podmínkách

případného svěření areálu do správy městské části.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol, starosta

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/8/2022 ze dne 22. 9. 2022

Přepojení kanalizace Výhledy l.

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1)schva|uje

realizaci akce Přepojení kanalizace Výhledy l" s předpokládanými celkovými náklady ve výši
4 mil. Kč bez DPH;

2)ukládá

a) zajistit realizaci uvedené akce;

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

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/9/2022 ze dne 22. 9. 2022

Přepojení splaškové kanalizace MČ Praha-

Suchdol na UCOV

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1)souh|así

a) s koncepcí postupného přepojení celého území městské části Praha—Suchdol na ÚČOV ve
čtyřech etapách:

1. gravitační přepojení bytových domů Výhledy l v ulici K Horoměřicům (350 EO),

2. čerpací stanice Brandejsův statek pro oblast Výhled (cca 2 850 EO),

3. čerpací stanice u Spáleného mlýna pro oblast Starého a Nového Suchdola a Budovec
(cca 5 000 E0),

4. gravitační přepojení výtlaku v ulici Suchdolská z ČS Na Vrchmezí, Horní Sedlec (cca 350

EO);

b) s delimitaci projektové dokumentace „ČS Brandejsův statek, část ČS a výtlak“, na výstavbu
ČS Brandejsův statek ve stupni DUR+DSP a DPS v hodnotě 778 tis Kč bez DPH na HMP.

2)uk|ádá

a) postupovat dle schválené koncepce

b) předat dopracovanou dokumentaci

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/10/2022 ze dne 22. 9. 2022

Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé

období

Zastupitelstvo MČ Praha—Suchdol

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé období sdělená:

zápisem ze 172. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 29. 6. 2022

zápisem ze 173. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 13. 7. 2022

zápisem ze 174. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 27. 7. 2022

zápisem ze 175. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 10. 8. 2022

zápisem ze 176. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 22. 8. 2022

zápisem ze 177. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 31. 8. 2022

zápisem ze 178. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 7. 9. 2022

zápisem ze 179. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 14. 9. 2022

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 


