
Program 8. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

21. prosince 2022

8.1 RO - navýšení roz. r. 2022 o neinv. dotaci ve výši 555 tis. Kč - výnos daně z hazardních

her ajako odvod z loterií v obdobi 1. 6. 2021 — 30. 11. 2022. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO

8.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 - navýšení příspěvku ZŠ M. Alše ve výši 230 tis. Kč.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO

8.3 RO - navýšení rozpočtu r. 2022 JSDH v roce 2022 - ve výši 155,3 tis. Kč. Předkládá: J.

Stůla, vedoucí EO

8.4 RO - navýšení rozpočtu r. 2022 : výši 86 tis. Kč na nouzově ubytování poskytnuté

ukrajinským uprchlíkům. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO

8.5 Poděkování vedení KLAS a kronikářce. Předkládá: starosta

8.6 Odměny ředitelům škoI. Předkládá: Ing. A. Hrobrská Mináková

8.7 Odměny JSDH za zásah ve Hřensku. Předkládá: starosta

8.8 Rozpočet MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta

8.9 MŠ Gagarinova - havarijní stav střechy, instalace obnovitelných zdrojů energií.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta

8.10 Aktualizace ceníků ÚMČ. Předkládá: tajemnice

8.11 Aktualizace ceníků KCP. Předkládá: tajemnice

8.12 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - ceník nájmů a služeb. Předkládá: Ing. V. Vik,

místostarosta

8.13 Návrh zvýšení záloh na služby v BD od 1.2.2023, pokr. bodu 5.7. Předkládá: H. Felgrová,

referent bytové správy, OHSOM

8.14 Návrh nájemní smlouvy na byt č. 2, U Kruhovky 940, pokr. bodu 7.1. Předkládá: H.

Felgrová, referent bytové správy, OHSOM

8.15 Dodatek č. 2 k rámcově smlouvě na realizaci VŘ č. 008/2019. Předkládá: Ing. V. Vik,

mistostarosta

8.16 Dodatek č. 3 SML 182/2018 Český zahrádkářský svaz „Na Zavážkách“. Předkládá: Ing. M.

Kosař, vedoucí OHSOM

8.17 Návrh odměn - přestupková komise. Předkládá: JUDr. David Kohout, Ph.D.

8.18 Zápis z 2. jednání Komise výstavby (KOVY) ze dne 19. 12. 2022. Předkládá: starosta

8.19 Bezpečnost v MČ Praha-Suchdol - patrolace listopad 2022. Předkládá: starosta



ZÁPIS ZE 8. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 21. 12. 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

David Skála — místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

Ověřovatelé: Ing. Véra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: lng. Anna Genzerová - tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

8.1 RO - navýšení rozpočtu r. 2022 o neinv. dotaci ve výši 555 tis. Kč - výnos daně

z hazardních her a jako odvod z loterií v obdobi 1. 6. 2022 — 30. 11. 2022. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zvýšení rozpočtu na r. 2022 o částku ve výši

555 tis. Kč, žádá FV a ZMČ o projednání přijetí fin. prostředků a ukládá EO zařadit fin. prostředky

do rozpočtu r. 2022 dle pokynu MHMP: Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3113.

Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2022 s rozpočtem hl. m. Prahy s tím, že finanční

prostředky, které nebudou čerpány v r. 2022, bude možné zapojit do rozpočtu r. 2023

prostřednictvím položky 8115 s UZ 98. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky MHMP. Hlasování o usnesení 5-0-0.

8.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 - navýšení příspěvku ZŠ M. Alše ve výši 230 tis. Kč.

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s RO - změna čerpání rozpočtu r.

2022 o příspěvek ZŠ M. Alše v celkové výši 230 tis. Kč na úhradu energií takto: příjmová strana:

odpa 6310 — obecné příjmy a výdaje z fin. operaci a pol. 2141 — příjem z úroků, zvýšit 0 Kč 230 000,-.

Výdajová strana: odpa 3113 — zákl. školy a pol. 5331 — neinvestiční příspěvky zřízeným

příspěvkovým org. (ZŠ), ORJ 412, zvýšit 0 Kč 230 000,-, a ukládá finanční prostředky ve výši 230 tis.

Kč zaslat na účet ZŠ. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP.

Hlasování o usnesení 5-0-0.

8.3 RO - navýšení rozpočtu r. 2022 JSDH v roce 2022 o 155,3 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2022 o účelovou neinv.

dotaci v celkové výši 155,3 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 14004, ORJ 751, zvýšit 0 Kč 155 300,-. Výdajová strana: odpa 5512 — požární

ochrana — dobrovolná část a pol. — 5132 — ochranné pomůcky, UZ 14004, ORJ 751 zvýšit 0 Kč 22

400,-, odpa 5512 — požární ochrana — dobrovolná část a pol. - 5137 — drobný dl. majetek, UZ

14004, ORJ 751 zvýšit 0 Kč 41 000,-, odpa 5512 — požární ochrana — dobrovolná část a pol. - 5139

— nákup materiálu j.n., UZ 14004, ORJ 751 zvýšit 0 Kč 40 400,-, odpa 5512 — požární ochrana —

dobrovolná část a pol. - 5156 — pohonné hmoty, UZ 14004, ORJ 751 zvýšit 0 Kč 13 700,-, odpa

5512 — požární ochrana — dobrovolná část a pol. - 5492 — finanční dary, UZ 14004, ORJ 751 zvýšit

0 Kč 38 300,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2137. Příjmy i výdaje budou označeny

UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení 5-0-0.

8.4 RO - navýšení rozpočtu r. 2022 o 86 tis. Kč na nouzové ubytování poskytnuté

ukrajinským uprchlíkům. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí

s navýšením rozpočtu na rok 2022 o účelovou neinv. dotaci od HMP v celkové výši 86 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 137, ZJ 100, ORJ 504, zvýšit

0 Kč 86 000,-. Výdajová strana: odpa 4342 — sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným

etnikům a pol. - 5154 — el. energie, UZ 137, ZJ 100, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 7 000,-, odpa 4342 —

sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům a pol. 5164 — nájemné, UZ 137, ZJ 100,

ORJ 504 zvýšit 0 Kč 79 000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3099. Příjmy i výdaje

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení 5-0-0.

8.5 Poděkování vedení KLAS a kronikářce. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada děkuje

paníJ-S-za organizaci setkávání Klubu aktivního stáří (KLAS) a souhlasí s poskytnutím

daru ve výši_ Dále rada děkuje paní Z-_za vedení kroniky městské části.

Rada ukládá úřadu předat poděkování a zajistit výplatu daru paní J-S-. Hlasování

o usnesení 5-0-0.

8.6 Odměny ředitelům škol. Předkládá: lng. A. Hrobská Mináriková. Usnesení rady: Rada

schvaluje odměny řediteli a ředitelkám škol dle přílohy. Hlasování o usnesení 5-0-0.

8.7 Odměny JSDH za zásah ve Hřensku. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje

odměny dobrovolným hasičům v rozsahu dle přílohy. Hlasování o usnesení 5-0-0.

8.8 Rozpočet MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada odkládá na příští

jednání a ukládá úřadu prověřit jednotlivé plánované výdaje a předložit finální připomínky k návrhu

rozpočtu na jednání rady dne 2. 1. 2023. Hlasování o usnesení 5-0-0.

8.9 MŠ Gagarinova - havarijní stav střechy, instalace obnovitelných zdrojů energií.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí stav přípravy

rekonstrukce střech v objektu MŠ Gagarinova. Rada souhlasí s objednáním komplexního podkladu

(v rozsahu odpovídající úrovni podkladu pro energetický audit) pro zadání projektové dokumentace

rekonstrukce střechy a dalších technologických i stavebních opatření na úsporu energií u Ing.

Zdeňka Zikána, IČ: 12982563, č. oprávnění ES u MPO - 0864, ČKAIT 0701041 za cenu 38 500,-

Kč, neplátce DPH, s termínem předání návrhu opatření k projednání do 18. 1. 2023 a termínem

předání čistopisu do 31. 1. 2023. Návrh opatření musí zahrnovat propočet úspor energií po

realizací navržených opatření a opatření musí splňovat podmínky aktuálních a případně

připravovaných dotačních programů na realizaci úsporných opatření a dále bude předpokládat

reálné možnosti budoucího využití případných přebytku energií vjiných objektech MČ. Rada ukládá

Ing. Mudruňkovi uvedený podklad okamžitě objednat. Hlasování o usnesení 5-0-0.

8.10 Aktualizace ceníků ÚMČ. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje

aktualizaci ceníků: Ceník pronájmů venkovních prostor, Ceník pronájmů zasedacích místnosti ÚMČ

Praha-Suchdol, Ceník služeb podatelny — VHČ, Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací,

Ceník poplatků Místní veřejné knihovny. Hlasování o usnesení 5-0-0.

8.11 Aktualizace ceníků KCP. Předkládá: tajemnice. Rada odkládá bod na jednání 4. 1. 2023.

8.12 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - ceník nájmů a služeb. Předkládá: Ing. V. Vik,

místostarosta. Rada bere na vědomí pracovní návrh ceníku nájmů a služeb pro areál „Zahrady se

hřbitovem u kaple sv. Václava“ a odkládá bod na jednání dne 4. 1. 2023. Rada ukládá EO prověřit

sazby DPH u jednotlivých položek ceníku a dále ukládá MgA. Navrátilové předložit návrh ceny

krycí desky pro kolumbárium a předložit návrhy na doplnění a úpravy ceníku včetně sazeb DPH na

jednání rady dne 4. 1. 2023. Hlasování o usnesení 5-0-0.

8.13 Návrh zvýšení záloh na služby v BD od 1. 2. 2023, pokr. bodu 5.7. Předkládá: H. Felgrová,

referent bytové správy, OHSOM. Usnesení rady: Rada ukládá OHSOM dopracovat návrh navýšení

záloh na služby 0 zvýšené náklady na zemní plyn od 1.7.2023 a vliv navýšení záloh až od 1. 2.

2023 a ukládá předložit návrh na jednání dne 4. 1. 2023. Hlasování o usnesení 5-0-0.

8.14 Návrh nájemní smlouvy na byt č. 2, U Kruhovky 940, pokr. bodu 7.1. Předkládá: H.

Felgrová, referentka bytové správy, OHSOM. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zprávu

OHSOM o vyhodnocení nabídek a souhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy na byt č. 2

o velikosti 1+1 od 1. 1. 2023 s panem R_J_ který v otevřeném výběrovém řízení

nabídl nejvyšší nájemné - 10 650 Kč za měsíc. Hlasování o usnesení 5-0-0.

8.15 Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě na realizaci VŘ č. 008/2019. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem Dodatku č. 2 k rámcové smlouvě na

realizaci výběrových řízení č. 008/2019. se spol. ISES, s.r.o., IČ: 64583988. Dodatkem č. 2 se

vzhledem k dosavadním zkušenostem s tímto vybraným dodavatelem prodlužuje platnost

smlouvy č. 008/2019 do 31. 12. 2023, ceny služeb platné od 1. 2. 2019 se s ohledem na vývoj

inflace a charakter poskytovaných služeb zvyšují od 1. 1. 2023 o 10 %. Rada pověřuje starostu

podpisem dodatku a ukládá úřadu dodatek smlouvy zveřejnit. Hlasování o usnesení 5-0-0.

 

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



8.16 Dodatek č. 3 SML 182/2018 na pronájem pozmků - Český zahrádkářský svaz „Na

Zavážkách“. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje dodatek

č. 3 SML 182/2018 s Českým zahrádkářským svazem Na Zavážkách, kterým se rozšiřují pronajaté

plochy 0 3255 m2 za cenu 15 Kč/m2/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy a ukládá úřadu

dodatek smlouvy zveřejnit. Hlasování o usnesení 5-0-0.

8.17 Návrh odměn - přestupková komise. Předkládá: JUDr. David Kohout, Ph.D., předseda

komise. Usnesení rady: Rada bere na vědomí výkaz odpracovaných hodin členů přestupkové

komise v období 1. 8. 2022 do 20. 12. 2022 a oznámení o ukončení výkonu funkce předsedy

komise k 31. 12. 2022 JUDr. Kohoutem. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat navýšení odměn

předsedovi přestupkové komise na _měsíc a členům přestupkové komise na _'hod.

Hlasování o usnesení 5-0-0. '

8.18 Zápis z 2. jednání Komise výstavby (KOVY) ze dne 19. 12. 2022. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko ke spol. souhlasu - Stavební úpravy doplňkové stavby Suchdolská

169/13. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KOVY souhlasí se stavebními úpravami

doplňkové stavby Suchdolská 169/13. Hlasování o usnesení 5 0-0.

3) Zádost o stanovisko pro společné stavební řízení - stavební úpravy, přístavba a nástavba

areálu společnosti Elmet Group. Rada bod odkládá do doby projednání daru pro městskou část.

5) Zádost o stanovisko pro umístění tepelného čerpadla v RD v ul Za Rájem, parc.č. 1039,

1040 v k.ú. Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KOVY souhlasí s umístěním

tepelného čerpadla v RD v ul Za Rájem, parc.č. 1039, 1040 v k.ú. Suchdol. Hlasování o usnesení

5-0-0.

6) Žádost o stanovisko pro spol. ÚS a OS — Zatepleni fasády objektu a výměna střešní krytiny

s vložením nových střešních oken. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KOVY souhlasí

se zateplením fasády objektu a výměnou střešní krytiny s vložením nových střešních oken.

Hlasování o usnesení 5-0-0.

7) Žádost o stanovisko pro změnu ÚR - pro RD na parc.č. 74/23 v k.ú Suchdol, Alšova

vyhlídka. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KOVY souhlasí se změnou ÚR na parc.č.

74/23 v k.ú Suchdol, Alšova vyhlídka. Hlasování o usnesení 5-0-0.

8) Žádost o stanovisko pro stavební řízení - novostavba RD na parc.č. 74/24 v k.ú Suchdol,

Alšova vyhlídka Usnesení rady: Rada na základě doporučení KOVY souhlasí se s novostavbou

RDv. Hlasování o usnesení 5 0-0.

9) Zádost o stanovisko pro US - instalace tepelného čerpadla Nad Dolíky 107/8. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KOVY souhlasí s instalací tepelného čerpadla Nad Dolíky 107/8.

Hlasování o usnesení 5 0-0.

10) Zádost o stanovisko k umístění oplocení RD Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KOVY souhlasí s oplocením RD, při ul. Ke Kozím Hřbetům, parc.č. 74/15, 74/16 v k.ú. Suchdol.

Hlasování o usnesení 5 0-0.

11) Žádost o stanovisko k územnímu řízení - kanalizační přípojka k pozemku parc.č. 1290

v k.ú. Suchdol. Usnesení rady: Rada vzhledem k omezené kapacitě ČOV odkládá bod do doby

upřesnění rozsahu výstavby na pozemku.

12) Žádost o stanovisko k územnímu řízení - vodovodní přípojka a přípojka plynu k pozemku

parc.č. 1290 v k.ú. Suchdol. Usnesení rady: Rada souhlasí s vodovodní přípojkou a přípojkou

plynu k pozemku parc.č. 1290 v k.ú. Suchdol. Hlasování o usnesení 5-0-0.

Rada ukládá Ing. Mudruňkovi zaslat výše uvedená stanoviska žadatelům. Hlasování o usnesení

5-0-0.

8.19 Bezpečnost v MČ Praha-Suchdol - patrolace listopad 2022. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí zprávu za měsíc listopad 2022.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 21. 12. 2022

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


