
Program 6. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

7. prosince 2022

6.1 Novela nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, příloha č. 3 PSP - parkovací stání, pokr. bodu 1.6.

Předkládá: starosta

6.2 Smlouva o umisténi a připojení vánočních dekorů na VO THMP. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

6.3 Prodej sypače vozovek. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

6.4 Stanoviště kontejnerů, pokr. bodu 123.11. Předkládá: místostarosta

6.5 Digitální technické mapování. Předkládá: starosta

6.6 Námitky ke stavebnímu povolení - RD parc. č. 74/15, 74I16. Předkládá: starosta

6.7 ZŠ M. Avtlše, žádost o úhradu stravného za říjen a listopad 2022. Předkládá: Mgr. A. Kejharová,

ředitelka ZS

6.8 Výstava „Kouzla náhod“ — fotografie. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda

6.9 Smlouva o uměleckém výkonu — country koncert. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda

6.10 Poděkování za organizaci čertobraní 2022. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda

6.11 Poradní orgány rady, pokr. bodu 1.2. Předkládá: místostarosta

6.12 Vady a nedodělky - akce „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ — světlík. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová, referent veřejného prostoru

6.13 RO - navýšení rozpočtu r. 2022 o poskytnuti neinv. účelových prostředků ve výši 62 tis. Kč - s

přípravami volby prezidenta Ceské republiky v roce 2023. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO

6.14 RO — změna čerpání rozpočtu roku 2022 - navýšení příspěvku ZŠ M. AIše ve výši 400 tis. Kč

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO



ZÁPIS z 6. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 7. 12. 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

David Skála — místostarosta

lng. Anná Genzerová — tajemnice

Omluveni: Ing. Věra Štěpánková

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

Zapisovatel: lng. Anná Genzerová - tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.40 hod.

6.1 Novela nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, příloha č. 3 PSP — parkovací stání, pokr. bodu 1.6.

Předkládá: starosta. Ráda odkládá na příští jednání .

6.2 Smlouva o umisténi a připojení vánočních dekorů na VO THMP. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje Smlouvu č. 222/2022 o umístění a připojení vánočních dekorů na

zařízení veřejného osvětlení (ulice lnternacionální — 15 stožárů VO) s poskytovatelem HLM a správcem VO

THMP. Rada pověřuje vedoucího OHSOM podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

6.3 Prodej sypače vozovek. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí s

prodejem dlouhodobě nefunkční nástavby na multikáru pro posyp vozovek z roku 2003, inventární číslo

MC4900020823 za 5.000,- Kč bez DPH pánu Stanislavu Černému, IČ 47005831, bytem Revoluční 148,

Horoměřice Praha-západ. Rada pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

6.4 Stanoviště kontejnerů, pokračování bodu 123.11. Předkládá: místostarosta Ing. Vik. Usnesení rady:

Rada ukládá Ing. Doubkové připravit v termínu do 10. 01. 2023 návrh na úpravu stanoviště kontejnerů

(návrh na využití celého pozemku MČ, pořízení informační tabule, opravu plotů atd.) včetně propočtu

finančních nákladů. Rada dále ukládá lng. Doubkově projednat s příslušným odborem MHMP možnost

umístění sběrného dvora v ulici Kamýcké, zejména na parc. č. 393/3. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

6.5 Digitélni technické mapování. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí, že v

průběhu roku 2023 vznikne MČ, jako vlastníku dopravní a technické infrastruktury, povinnost aktualizovat

údaje v Digitální technické mápě kraje.

6.6 Námitky ke stavebnímu povolení- RD parc. č. 74/15, 74I16. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda

v souladu s doporučením komise výstavby souhlasí s podáním námitek ke stavebnímu řízení pro novostavbu

rodinného domu na ÚMČ P6, Odbor výstavby. Stavebník nepředložil záměr k projednání městské části a

není v souladu s platným ÚR. Ráda ukládá Ing. Mudruňkovi zaslat námitky neprodleně stavebnímu úřadu a

podat radé zprávu o vypořádání podaných námitek. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

6.7 ZŠ M. Alše, žádost o úhradu prominutého stravného za říjen a listopad 2022. Předkládá: Mgr. A.

Kejhárová, ředitelka ZŠ. Usnesení rady: Rada bere na vědomí výši prominutého stravného za říjen á listopad

2022 a ukládá EO uhradit příslušně částky požadované ZŠ z účelových finančních prostředků obdržených od

HMP v rámci realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflácí v roce 2022 (jednání rady MČ č.

179.1 ze 14. 9. 2022 a 177.13 ze dne 31. 8. 2022). Rada žádá školy a školky, aby žádosti o čerpání finanční

pomoci za rok 2022 předložili EO nejpozději do 23.. 12. 2022 Dále rada žádá MŠ a zš, aby předaly na úřad

MČ odhad finanční pomoci pro jednotlivá opatření na rok 2023 nejpozději do 20. 12. 2022. Rada ukládá

asistentce starosty informovat školy. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

6.8 Výstava „Kouzla náhod“ - fotografie. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda. Usnesení rady:

Rada souhlasí s uspořádáním výstavy fotografa Miroslava Sitarčíká — KOUZLA NAHOD — v termínu od 13.

ledna do 28. února 2023 v Alšově kabinetu. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

6.9 Smlouva o uměleckém výkonu - country koncert. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda.

Usnesení rady: Ráda schvaluje Smlouvu č. 224/2022 o uměleckém výkonu — Country koncert pro setkání

jubilantů s Janem Vidímem, RČ: 510625/283 v ceně 4.000,- Kč. Ráda pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 4-0-0.

6.10 Poděkování za organizaci čertobraní „2022- Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda.

Usnesení rady: Rada děkuje organizátorům Certobrání 2022, které proběhlo v sobotu 3. prosince —

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



suchdolským občanům z firem EasyEvent, Panasonic Connect, Fast ČR, kteří připravili krásný videomapping

na budovách Suchdolského náměstí, zapůjčili techniku a spolupracovali s MŠ a ZŠ na promítání dětských

výkresů. Dále poděkování patří vedoucí KCP a suchdolským hasičům, kteří se podíleli na organizaci,

zapůjčili techniku, postavili vybavení a poskytli organizátorům součinnost. Rada dále děkuje dobrovolníkům,

kteří připravili doprovodný čertovský program pro děti a zajistili odměny. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

6.11 Poradní orgány rady. Pokračování bodu bodu 1.2. Předkládá: místostarosta Ing. Vik. Usneseni rady:

Rada s ohledem na srovnatelný rozsah činnosti předsedů komisí stanovuje odměnu za výkon předsedy

komise výstavby Ing. Z- S-ve výši 5 000,- Kč/ měsíc s účinností od 1. 1. 2023. Hlasování o

usnesení: 4-0-0.

6.12 Vady a nedodélky stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Véclava“. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová, referent veřejného prostoru. Rada bere na vědomí sdělení o odstraňování vad a nedodělků

stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ a ukládá MgA. Navrátilové zajistit výměnu světlíku.

Hlasování o usnesení: 4-0-0.

6.13 RO - navýšení rozpočtu r. 2022 o poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 62 tis. Kč - na

přípravy volby prezidenta české republiky v roce 2023. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady:

Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2022 o účelovou neinv. dotaci v celkové výši 62 tis. Kč takto:

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

statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 98008, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 62 000,-.

Výdajová strana: odpa 6118 — volba prezidenta republiky a pol. 5021 — ostatní osobní výdaje, UZ 98008,

ORJ 901 zvýšit 0 Kč 35 000,-, odpa 6118 — volba prezidenta republiky a pol. 5139 — nákup materiálu j.n.„ UZ

98008, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 15 000,-, odpa 6118 — volba prezidenta republiky a pol. 5161 — poštovní služby,

UZ 98008, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 6 000,-, odpa 6118 — volba prezidenta republiky a pol. 5169 — nákup ost.

Služeb amateriálu j.n., UZ 98008, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 6 000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem

2123. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP . Hlasovani o usnesení: 4-0-0.

6.14 RO - změna čerpání rozpočtu roku 2022 — navýšení příspěvku ZŠ M. Alše ve výši 400 tis. Kč

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s RO změnou čerpání rozpočtu na r. 2022 o

příspěvek ZŠ M. Alše v celkové výši 400 tis. Kč takto: Výdajová strana: odpa 2291 — mezinárodní

spolupráce v dopravě a pol. 5169 — nákup ost. služeb, ORJ 301 snížit 0 Kč 200 000.-, odpa 3745 — péče o

vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 5169 — nákup ost. služeb, ORJ 254 snížit 0 Kč 200 000.-, odpa 3113 —

zákl. školy a pol. 5331 — neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. (ZŠ), ORJ 412, zvýšit 0 Kč 400

000,- a ukládá EO finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč zaslat na účet ZŠ. Příjmy i výdaje budou označeny

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

Zasedání bylo ukončeno v 18.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 7. 12. 2022

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


