
Program 182. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

12. října 2022

182.1 Směna části pozemku parc. č. 1173/3 v katastrálním území Suchdol. Předkládá: starosta

182.2 Podklady pro žádost o svěření pozemku parc. č. 182 v ul. Suchdolská, pokrač. bodu 181.11

Předkládá: místostarosta

182.3 Nástavba radnice - reklamace díla, pokrač. bodu 180.11. Předkládá: místostarosta

182.4 Vyhlášení výběrového řízení na byt č. 2, ul. U Kruhovky 940, pokrač. bodu 181.21 Předkládá: Ing.

M. Kosař, vedoucí OHSOM.

182.5 Zpráva o čerpání financí v kapitole komunikace a žádost 0 navýšení rozpočtového oddílu

§2212, pol 5171, Opravy a udržování komunikací. Předkládá: C. Mudruňka, referent investic

182.6 Program 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol.Předkládá: starosta

182.7 Organizace pietního aktu k výročí úmrtí generálmajora R. Pernickěho. Předkládá: starosta

182.8 RO - Nvavýšení rozpočtu roku 2022 - navýšení příspěvku ZŠ M. Alše ve výši 233,2 tis. Kč.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO

182.9 Žádost o výpověd' z nájmu bytu č. 12, Stehlíkova 928. Předkládá: H. Felgrová, referentka bytové

spravy

182.10 Plán prevence kriminality MČ Praha-Suchdol. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, MBA, místostarostka

182.11 Hálkova půda II - umělecké smlouvy. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP

182.12 MŠ Gagarinova - žádost o navýšení příspěvku na provoz. Předkládá: Mgr. Zelený, ředitel MŠ.



ZÁPIS ZE 182. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 12. 10. 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

lng. Gabriela Lněničková — radní

lng. Anna Genzerová — tajemnice

Omluveni: Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ověřovatelé: Ing. Václav Vik, lng. Andrea Hrobská Mináriková

Zapisovatel: lng. Anna Genzerová - tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.25 hod.

182.1 Směna části pozemku parc. č. 1173/3 v katastrálním území Suchdol. Předkládá: Ing. Petr Hejl,

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem smlouvy se společností Stavební podnikání s.r.o., IC

26699982, na směnu části pozemku parc. č. 1173/3 o výměře 60 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 4-0-0.

182.2 Podklady pro žádost o svěření pozemku parc. č. 182 v ul. Suchdolská, pokrač. bodu 181.11

Předkládá: Ing. Václav Vik, místostarosta. Rada bere na vědomí, že bylo požádáno o další nabídku na

zpracování propočtu nákladů a odkládá na příští jednání.

182.3 Nástavba radnice — reklamace díla, pokrač. bodu 180.11. Předkládá: Ing. Václav Vik, místostarosta.

Rada bere na vědomí současný stav reklamace závad na střeše a ukládá úřadu městské části neprodleně

zajistit soudního znalce na posouzení stavu střechy radnice. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

182.4 Vyhlášení výběrového řízení na byt č. 2, ul. U Kruhovky 940, pokrač. bodu 181.21 Předkládá: lng.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada ukládá úřadu městské části nabídnout současným nájemcům v bytech

městské části možnost výměny za uvedený byt č.2 o velikosti 1+1 formou vývěsky v bytových domech po

dobu 10 dnů. V případě nezájmu o výměnu bytu rada ukládá vyhlásit výběrové řízení na pronájem bytu č. 2

za podmínek uvedených v příloze předkladu pro jednání rady. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

182.5 Zpráva o čerpání financí v kapitole komunikace a žádost 0 navýšení rozpočtového oddílu

§2212, pol 5171, Opravy a udržování komunikací. Předkládá: Č. Mudruňka, referent investic. Usnesení

rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu §2212 Pol. 5171 Opravy a údržba komunikací o 350 000 Kč ze

zvýšených výnosů a ukládá EO provést rozpočtové opatření v souladu s metodikou rozpočtu a účetnictví hl.

m. Prahy. Rada ukládá úřadu městské části zajistit dokončení oprav štětových cest včetně zpevnění příjezdu

k cyklohřišti. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

182.6 Program 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá:“ Ing. Petr Hejl, starosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem programu ustavujícího zasedání ZMC Praha-Suchdol, které se

bude konat dne 20. 10. 2022. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

182.7 Organizace pietního aktu k výročí úmrtí generálmajora R. Pernického. Předkládá: starosta

Usnesení rady: Rada souhlasí s uspořádáním pietního aktu. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

Pani Lněničková opustila zasedání RMČ po projednání bodu 182.7.

182.8 RO - Navýšení rozpočtu roku 2022 - navýšení příspěvku ZŠ M. Alše ve výši 233,2 tis. Kč.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2022 o

příspěvek ZS M.Alše v celkové výši 233,2 tis. Kč na pořízení nábytku takto: příjmová strana: odpa 3113 —

zákl. školy a pol. 2122 — příjem z odvodu příspěvkových org., ORJ 412, zvýšit 0 Kč 200 OOO,- a odpa 6310 —

obecné příjmy a výdaje z tin. operací a pol. 2141 — příjem z úroků, zvýšit 0 Kč 33 200,3; výdajová strana: odpa

3113 — zákl. školy a pol. 5331 — neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. v(ZS), ORJ 412, zvýšit 0 Kč

233 200,- . Rada ukládá tinanční prostředky ve výši 233,2 tis. Kč zaslat na účet ZS M. Alše. .Příjmy i výdaje

budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 3-0-0.

182.9 Žádost o výpověď z nájmu bytu č. 12, Stehlíkova 928. Předkládá: H. Felgrová, referentka bytové

správy. Usnesení rady: Rada souhlasí s ukončením nájmu dohodou k 31.10. 2022. Hlasování o usnesení: 3-

0-0.

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



182.10 Plán prevence kriminality MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng. V. Štěpánková, MBA,

mistostarostka. Usneseni rady: Rada po úpravách souhlasí s plánem prevence kriminality v městské části.

Hlasování o usnesení: 3-0-0.

182.11 Hálkova půda - umělecké smlouvy. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP. Usnesení rady:

Rada souhlasí s organizací 2. ročníku HÁLKOVY PÚDY od 18. do 22. října v KC Půda. Týden věnovaný dílu

hudebního skladatele a čestného občana Suchdola Václava Hálka. Koncert souboru KOS z Nového Jičína,

který vede dcera V. Hálka je připravenve spolupráci s hudební odbornicí Wandou Dobrovskou. Rada

ukládávedoucí centra zajistit organizaci a starostu pověřuje k podpisu uměleckých smluv s účinkujícími.

Hlasování o usnesení: 3-0-0.

182.12 MŠ Gagarinova - žádost o navýšení příspěvku na provoz. Předkládá: Mgr. Zelený, ředitel MŠV.

Pokračování bodu 180.4. Usnesení rady: Rada na základě předloženého upraveného rozpočtu MS

Gagarinova pro rok 2022 souhlasi s navýšením příspěvku na provoz 0 200 tis. Kč z důvodu

zvýšených nákladů na nákup energií. Rada ukládá úřadu připravit na příští jednání rady příslušné

rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 3-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 18.15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 12. 10. 2022

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


