
Program 10. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

4. ledna 2023

10.1 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2023 po konsolidaci. Předkládá: starosta

10.2 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ na roky 2024 - 2028. Předkládá: starosta

10.3 Odměňování zvláštních orgánů MČ. Předkládá: starosta

10.4 Program 2. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta

10.5 Rozpočtová opatření RMČ. Předkládá: starosta

10.6 Svěření pozemku p. č. 2217/17 městské části. Předkládá: starosta

10.7 Aktualizace ceníků KCP, pokr. bodu 8.11. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP

10.8 Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2023. Předkládá: místostarostka

10.9 Cena stočného pro splaškovou kanalizaci - ČOV Roztoky. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta

10.10 Příspěvek na uvolnění kapacity v ČOV Roztoky. Předkládá: starosta

10.11 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - ceník nájmů a služeb, pokr. bodu 8.12. Předkládá:

Ing. V. Vik, místostarosta

10.12 BD Kamýcká 684 — zajištění TDI/TDS a koordinátora BOZP. Předkládá: Č. Mudruňka, OHSOM,

referent investic

10.13 Usnesení rady- upřesnění termínů realizace. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta

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

OHSOM, referent bytové správy



ZÁPIS z 10. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 4. 1. 2023

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

David Skála - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: lng. Anna Genzerová - tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.25 hod.

10.1 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2023 po konsolidaci. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada po úpravách souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2023 po konsolidaci

a doporučuje jej zastupitelstvu k projednání na 2. zasedání. Rada žádá finanční výbor 0 projednání návrhu

rozpočtu. Ráda ukládá úřadu vyvěsit návrh rozpočtu na úřední desku po dobu 15 dní. Hlasování o usnesení:

5-0-0.

10.2 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ na roky 2024 - 2028. Předkládá: starosta. Lgsnesení

rady. Ráda po úpravách souhlasí s předloženým upraveným střednědobým výhledem rozpočtu MC Praha-

Suchdol na roky 2024 - 2028 á doporučuje jej zastupitelstvu k projednání na 2. zasedání. Rada žádá finanční

výbor 0 projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu. Ráda ukládá úřadu vyvěsit návrh rozpočtu na

úřední desku po dobu 15 dní. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

10.3 Odměňování zvláštních orgánů MČ. Předkládá: starosta. Ráda odkládá ná příště.

10.4 Program 2. zasedání ZMČ Pyraha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady. Ráda souhlasí

s návrhem programu 2. zasedání ZMC. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

10.5 Rozpočtová opatření rady. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda souhlasí s návrhem na

schvalování jednotlivých rozpočtových opatření ve výši nad 600 000,- Kč zastupitelstvem MC a doporučuje

zastupitelstvu návrh projednat na 2. zasedání zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

10.6 Svěření pozemku parc. č. 2217/17 městské části. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí

se žádostí o svěření pozemku parc. č. 2217/17, k.ú. Suchdol v majetku hl. m. Prahy o výměře 742 m2,

způsob využití travní porost, který je vymezen geometrickým plánem č. 1967-99/2022 ze dne 17. 11. 2022

do správy městské části Praha-Suchdol. Pozemek bude sloužit jako travnatý ochranný a izolační pás

přilehlého areálu „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“. Ráda žádá zastupitelstvo o projednání žádosti.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

10.7 Aktualizace ceníků KCP, pokr. bodu 8.11. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP. Usnesení rady:

Rada ukládá vedoucí KCP doplnit a upřesnit ceník pro pronájem prostor KCP a předložit ceník na příští

jednání rady dne 11.01.2023. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

10.8 Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2023. Předkládá: místostarostka. Usnesení rady. Ráda po úpravách

souhlasí s návrhem na vyhlášení následujících grantových programů na rok 2023:

Grantový program v oblasti kultury - 200 tis. Kč

Grantový program v oblasti sportu - 50 tis. Kč

Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží- 150 tis. Kč

Rada doporučuje zastupitelstvu návrh projednat na 2. zasedání. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

10.9 Cena stočného pro splaškovou kanalizaci - ČOV Roztoky. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Ráda bere na vědomí, že společnost PVK, a.s. stanovila pro splaškovou kanalizaci

připojenou ná ÚČOV v Troji cenu stočného od 1. 1. 2023 ve výši 62,76 Kč/m3 včetně 10 % DPH. Ráda

schvaluje pro splaškovou kanalizaci připojenou na ČOV Roztoky (provozovanou společností Vodovody a

kanalizace Beroun, a.s., IČ: 46356975) cenu stočného od 1. 1. 2023 ve shodné výši 62,76 Kč/m3 včetně

10 % DPH. Rada dále souhlasí s předloženým návrhem nákladové kalkulace společností Vodovody a

kanalizace Berouna a ukládá úřadu zveřejnit cenu stočného pro rok 2023 v termínu do 11. 1. 2023. Rada

ukládá ing. Mudruňkovi zajistit po získání podkladů o skutečných nákladech za rok 2022 od provozovatele

kontrolu kalkulace dle finančního modelu SFŽvP u spol. VRV, a.s. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

10.10 Příspěvek na uvolnění kapacity v COV Roztoky. Předkládá: starosta. Ráda souhlasí s návrhem

darovací smlouvy na poskytnutí příspěvku na náklady městské části spojené s uvolněním kapacity ná COV

Roztoky pro MČ Praha-Suchdol. Hlasování o usnesení: 4-0-1.

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



10.11 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — ceník nájmů a služeb, pokr. bodu 8.12. Předkládá:

Ing. V. Vik, místostarosta. Rada odkládá do doby stanovení orientačních nákladů na hrobová zařízení a

desky kolumbária dle předchozích usnesení rady.

10.12 BD Kamýcká 684 - zajištění TDI/TDS a koordinátora BOZP. Předkládá: Č. Mudruňka, OHSOM,

referent investic. Usnesení rady. Rada souhlasí se zrušením výběrového řízení na výkon TDS a BOZP na

uvedenou stavbu z důvodu neporovnatelnosti zaslaných nabídek a bere na vědomí zahájení stavebních

prací v nejbližších dnech. Rada s ohledem na zajištění bezpečnosti stavby a jejího okolí na základě

průzkumu cen a na výsledek předchozího výběru poskytovatele činností BOZP souhlasí se zajištěním

činnosti BOZP panem Romanem Brtnou, IČ 03733718, za cenu 9 500 Kč bez DPH za měsíc při zachování

stejných cenových, technických a obchodních podmínek dle usnesení rady č. 189.9. Rada po úpravách

souhlasí s návrhem příkazní smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy a ukládá smlouvu zveřejnit.

Rada dále ukládá Ing. Mudruňkovi okamžitě objednat u spol ISES, s.r.o., za podmínek vymezených

rámcovou smlouvou č. 8/2019 ve znění dodatku 1 a 2, čl. 3.4., provedení výběru poskytovatele výkonu TDS

na uvedenou stavbu (zakázka malého rozsahu dle § 6 ZZVZ, navržený postup při zadávání této zakázky

bude zapracován jako závazný vzor do směrnice MČ na zadávání zakázek) a pověřuje starostu podpisem

objednávky. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

10.13 Usnesení rady - upřesnění termínů realizace. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady.

Rada bere na vědomí průběh realizace úkolů vyplývajících 2 usnesení rady za uplynulé období a ukládá

úřadu městské části předložit na jednání rady dne 11. 01. 2023 konečně termíny pro realizaci usnesení rady

č. 1.3, 2.8, 4.3, 4.10, 5.2, 7.10, 8.12. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

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

OHSOM, referent bytové správy. Usnesení rady. Rada bere na vědomí informaci ohledně zvýšení záloh na

služby v bytových domech Stehlíkova a Kamýcká od 1. 2. 2023 z důvodu zvýšených nákladů na energie a

požaduje úpravu záloh i u nebytových prostor. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 20.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 2. 1. 2023

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


