
STAROSTA MČ PRAHA—SUCHDOL

svolává na

ČTVRTEK 19. LEDNA 2023 od 18°” hod

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MČ Praha—Suchdoi (3. podlaží)

Program zasedání:

Diskuse

1. Přijetí neinvestiční dotace z odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení

2. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2023

3. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Suchdol na roky 2024 až 2028

4. Brandejsův dvůr

5. Dary poskytovatelům sociálních stužeb občanům MČ Praha—Suchdol

6. Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží

7. Odměny zastupitelů a členů komisí

8. Rozpočtová opatření

9. Zřízení výboru dopravní infrastruktury MČ Praha-Suchdol

10. Žádost o svěření nemovitého majetku hl. m. Prahy do správy MČ

1 1. Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2023

12. Usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé období

1

3. Přijetí daru od společnosti Goldenscreen

14. Bezpečnostní opatření v městské části

Interpelace

V Praze dne 19. ledna 2023 UMC P_SUCH 00062/2023

. Digitálně

' podepsal Petr

Petr Hejl lng.

- Da um:

Hejl Ing 2023.01.20

08:40:22 +01 '00'

lng. Petr Hejl

starosta MČ Praha—Suchdol



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 2/1/2023 ze dne 19. 1. 2023

Přijetí neinvestiční dotace z odvodu z VHP a jiných

technických herních zařízení

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1)schvaiuje

přijetí neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních

zařízení za období 1. 6. 2022 — 30. 11. 2022 v celkové výši 555 tis. Kč určenou na sport,

kulturu, Školství, zdravotnictví a sociální oblast,

2) u k l á d á

projednat a realizovat rozpočtová opatření v souvislosti s přijetím uvedených dotací.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 2I2I2023 ze dne 19. 1. 2023

Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2023

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1)schvaluje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) rozpočet městské části Praha-Suchdol na rok 2023

tisice Kč

objem příjmů ve výši 64 492

financování ve výši 27 949

objem výdajů ve výši 92 441

po konsolidaci

b) návrh finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2023

výnosy 13 856

náklady 5 023

bpsmqářslsý,výsledek , , „ , „ , , , , , , , , „, , , , 8833

c) návrh závazných ukazatelů rozpočtu r 2023 a školských zařízení zřizovaných MC

Praha-Suchdol na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení   
 

2) u !( l á d á

a) čerpat rozpočet dle odvětvového třídění (paragrafů) schváleného rozpočtu roku 2023

s tím, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operaci překročen

jimi stanovený objem běžných a kapitálových výdajů;

b) předložit zprávu o plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2023;

c) předložit zprávu o plnění rozpočtu za rok 2023.

Terminy: ad a) průběžně; ad b) 30. 9. 2023; ad 0) 30. 6. 2024

Odpovídá; ad a) příkazci operací; ad b) a c) Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru: -

Podpis ověřovatele: ——

Podpis starosty MČ -- 



říloha č. 1 k usneseni ZMČ č. 212/2023  

  

 

  
vazné ukazatele rozpočtu na rok 2023 městské části Praha-Suchdol na základě § 12

ona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

 

  

   v tis. K

8 37

2

lavní činnost    

  

   

   

 

řída 1- daňové příjmy
   

     řída 2 - nedaňové příjmy

da 3 - kapitálové příjmy

 

  
Ikem vtastni příjmy

   

  

  

  

  

řída 4 - přijaté neinvestiční transfery

. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich MČ

řída 4 — přijaté investiční transfery

   

kem třída 4 —— přijaté transfery

říjmy celkem

  

  

  

  

  

 

řída 5 - běžné výdaje

- příspěvek na provoz PO zřízených MČ

- odpa 3xxx- neinv. transfery (dary, granty apod)

  

- odpa 4xxx— neinv. transfery (dary, granty apod)

  

 

  

řída 6 - kapitálové výdaje

'daje celkem  

 

inancování (prostředky z minulých let)

  

     

 

my po konsolidaci

  

'daje po konsolidaci

nancování po konsolidaci (prostředky z minulých let)

 

  

 

   

  

   
   

  

   

   

 

Příspěvek na prov

7 5

1

é příspěvkové organizace

kladní škola M. Alše (včetně příspěvku na provozjidelny)

ateřska' škola Gagarinova
  

  

 

teřská škola K Roztokům

Souhlas návrh. výboru:

  
Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MC



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 2/3/2023 ze dne 19. 1. 2023

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Suchdol na

roky 2024-2028

Zastupitelstvo MČ Praha—Suchdol

s 0 h v a I uj e

1) rozpočtový výhled MČ Praha-Suchdol na léta 2024 a 2025 — hlavní ukazatele:

202

ňové 'm - třída 1 8

aňové — třída 2 1

' lové ří'm — třída 3 49

celkem 58

lnancovánl

‘e

' lové ' 'e

celkem

'sledek hos ření -schod +

daňovaná činnost

' 13

klad 5

' sledek 8

 

2) rozpočtový výhled hlavní činnosti do roku 2028 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Souhlas návrh, výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Příloha č. 'l !( usnesení čj. 213/2023

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 

Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.)

Rozpočtový výhled MC Praha-Suchdol do

r. 2028 v tis. Kč

Název položky RV 2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028

Daňové příjmy 7 třída 1 8 400 8 400 8 600: 8 600 8 600

Nedaňové příjmy — třída 2 1 050 250 250 250 250

Kapitálové příjmy » třída 3

Vlastní příjmy 9 450 8 650 8 850 8 850 8 850

Přijaté transfery (po konsolidaci) — třída 4 49 000 50 000 51 000 51 000 51 000

z toho ve SR: FVZ z rozpočtu vlastního HMP 43 000 43 000 43 500 43 500 43 500

příspěvek na výkon státní správy 220 220 220 220 230

Příjmy celkem 58 450 58 650 59 850 59 850 59 850

Běžné výdaje (po konsolidaci) - třída 5 52 400 52 400 52 400 52 400 52 400

Kapitálové výdaje - třída 6 14 000 5 000 5 000 5 000 6 000

údaje celkem 66 400 57 400 57 400 57 400 58 400

Výsledek hospodaření ( - schodek, +

přebytek) -7 950 1 250; 2 450 2 450 1 450

Zřízené příspěvkové organizace

Základní škola M. Alše

(včetně příspěvku na provoz jídelny) 7 550 7 550 8 000 8 000 8 000

Mateřská škola Gagarinova 1 800 1 800 2 000 2 000 2 000

Mateřská škola K Roztokům 900 900 1 000 1 000 1 000

Zdaňovací činnost

Výnosy 13 800 13 800 13 800 14 000 14 000

N,?Klšdy, _ _ 5 500 5 500 5 500 6 000 6 000

Hospgwskýyýsledek 8 300 8 300 8 300 , 80.00 8 09.9  

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 2/4/2023 ze dne 19. 1. 2023

Brandejsův dvůr

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

b e r e n a v é d o m i

' že technický stav celého areálu Brandejsova dvora, který je památkově chráněn aje

nejstarším objektem na území městské části, je kritický,

' že dosud neprobíhá rekonstrukce,

' že ČZU podala výpověď z nájemní smlouvy z roku 2019 a musi prostory vyklidit do

konce února 2023.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 2/5/2023 ze dne 19. 1. 2023

Dary poskytovatelům sociálních služeb

občanům MC Praha-Suchdol

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1)schvaluje

poskytnutí darů v celkové výši 570 tisíc Kč následujícím subjektům poskytujícím sociální

služby občanům městské části Praha—Suchdol:

a) Domov sv. Karla Boromejského v Řepích (lČz 65400143) ve výši 120.000 Kč za účelem

zajištění možnosti využití lůžek LDN, lůžek zdravotně-socialnich a odlehčovacích služeb

občany městské části,

b) Horizont- centrum služeb pro seniory, středisko Diakonie a misie Církve

československé husitské (lČ: 73632813) ve výši 390.000 Kč na provoz pečovatelské

služby a denního stacionáře v městské části,

o) Domov Sedlec SPMP o.p.s. (IČ 24252999) ve výši 60.000 Kč na provoz chráněného

bydlení v městské části Praha-Suchdol;

2) u k I á d á

a) projednat a schválit darovací smlouvy na dary uvedené v odst. 1),

b) zajistit poukázání daru na účet příjemce

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru: —

Podpis ověřovatele: „„

Podpis starosty MČ -— 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 2/6/2023 ze dne 19. 1. 2023

Dary tělovýchovným organizacím na podporu

práce s mládeží

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1) s c h v a I uj e

na základě předložených podkladů od sportovních organizací o činnosti oddílů, počtech

členů a aktivitách pro veřejnost poskytnutí následujících peněžitých darů na podporu práce

s mládeží tělovýchovným organizacím působícím na území městské části Praha—Suchdol

v celkové výši 730.000 Kč:

a) Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z.s., IČ: 17048290 ve výši 570.000 Kč,

b) Tělovýchovná jednota Sokol Suchdol—Sedlec, IČ: 69060177 ve výši 160.000 Kč;

2) u k I á d a

a) projednat a schválit darovací smlouvy na dary uvedené v odst. 1),

b) zajistit poukázání darů na účty příslušných tělovýchovných organizací.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha~Suchdol

Souhlas návrh. výboru; _

Podpis ověřovatele: __

Podpis starosty MČ ~- 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 2/7/2023 ze dne 19. 1. 2023

Odměny zastupitelů a členů komisí

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1) s c h v a l u j e

v termínu od 1. 2. 2023 odmény:

a) členům přestupkové komise, která je zvláštním orgánem městské části:

. předseda přestupkové komise ve výši: 20.000 Kč ! měsíc,

0 člen přestupkové komise ve výši: 300 Kč / hod;

b) předsedům komise výstavby a komise rozvoje, kteří nejsou členy zastupitelstva:

. předseda Komise výstavby ve výši: 5.000 Kč l měsíc,

. předseda Komise rozvoje ve výši: 5.000 Kč / měsíc;

0) členům výborů zastupitelstva a komisí rady městské části, kteří nejsou členy

zastupitelstva, ve výši 300 Kč / jednáni, kterého se účastní. Odměny budou vypláceny

souhrnně za rok;

d) členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou zastupiteli městské části,

mimořádné roční odměny na základě návrhu rady a za následujících podmínek:

. odměnu navrhuje radě předseda komise nebo výboru zejména za odbornou činnost

přesahující rámec běžného projednávání nebo za přípravu podkladů,

. maximální výše roční odměny pro členy dalšich komisí a výborů zastupiteistva ve výši

5.000 Kč,

0 maximální výše roční odměny pro člena komise rozvoje ve výši “£5,000 Kč,

. zastupitelstvo návrh odměny projedná na nejbližším jednání zastupitelstva.

Zj u k I á d á

Termin: průběžně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 2/8/2023 ze dne 19. 1. 2023

Rozpočtová opatření

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1) d e I e g u j e

radé MČ možnost schvalovat:

. jednotlivá rozpočtová opatření do výše 600 000 Kč,

. jednotlivá rozpočtová opatření, která se týkají účelově vázaných dotací z rozpočtu

HLMP, bez omezení výše.

Termín: průběžně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 2/9/2023 ze dne 19. 1. 2023

Zřízení výboru dopravní infrastruktury

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

bere na vědomí,

že rada městské části projednala podnět kolegyně zastupitelky Kristýny Janstová na

zřízení výboru dopravní infrastruktury s tím, Že problematiku dopravy řeší komise rozvoje,

které se zabývá rozvojem městské části včetně problematiky dopravní infrastruktury.

Souhlas návrh. výboru: —

Podpis ověřovatele: —

Podpis starosty MČ -- 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 2/10/2023 ze dne 19. 1. 2023

Svěření nemovitého majetku hl. m. Prahy do

správy městské části Praha-Suchdol

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

„žádá

z důvodu sjednocení majetkové struktury pozemků v nově vybudovaném areálu Zahrad se

hřbitovem u kaple sv. Václava o svěření nšže uvedeného nemovitého majetku hl. m. Prahy

do správy městské části Praha-Suchdol:

- pozemek parc.č. 2217/16, k.ú. Suchdol o výměře 5.825 m?, který je vymezen z pozemku

parc.č. 2217/2 k.ú. Suchdol geometrickým plánem č. 1822-126/2019

— pozemek parc.č. 2217/19, k.ú. Suchdol o výměře 68 m2, který je vymezen z pozemku

parc.č. 2217/2 k.ú. Suchdol geometrickým plánem č. 1974—100/2022

— pozemek parc.č. 2217/17, k.ú. Suchdol o výměře 742 m2, ktelý je vymezen z pozemku

parc.č. 2217/2 k.ú. Suchdol geometrickým plánem č. 1967—99/2022

- pozemek parc.č. 2224/2 k.ú. Suchdol o výměře 1 968 m2, k.ú. Suchdol.

2) u k | á d á

zajistit zaslání Žádosti o svěření uvedeného pozemku do správy Zastupitelstvu hlavního

města Prahy prostřednictvím Odboru evidence majetku MHMP.

Termin: neprodleně

Odpovídá: starosta

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 2/11/2023 ze dne 19. 1. 2023

Granty MČ Praha—Suchdol na rok 2023

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1)schva|uje

granty městské části Praha-Suchdol na rok 2023 v celkové výši 400 tisíc Kč v následujících

 

 

 

 

 

   

oblastech:

tisíc Kč

Grantový program na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů 50

Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání 200

Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží 150

Celkem 400

2) u k I á d á

zajistit zveřejnění vyhlášení grantového řízení a projednat udělení grantů na rok 2023.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru: ----

Podpis ověřovatele: ——--

Podpis starosty MČ ___- 

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 2/12/2023 ze dne 19. 1. 2023

Usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé

období

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé obdobi sdělené:

zápisem z 1. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 2. 11. 2022

zápisem z 2. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 9. 11. 2022

zápisem z 3. zasedání Rady MC Praha-Suchdol ze dne 16. 11. 2022

zápisem z 4. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 23. 11, 2022

zápisem z 5. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 30. 11. 2022

zápisem z 6. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 7. 12. 2022

zápisem z 7. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 14. 12. 2022

zápisem z 8. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 21. 12. 2022

zápisem z 9, zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 2. 1. 2023

zápisem z 10. zasedání Rady MC Praha-Suchdol ze dne 4. 1. 2023

zápisem ze 11. zasedání Rady MC Praha-Suchdol ze dne 11. 1. 2023

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č„j. 2113/2023 ze dne 19. 1. 2023

Přijetí daru od společnosti Goldenscreen

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

„schvaluje

přijetí daru od společnosti Goldenscreen sro. (IČ 24669229), která staví bytový dům na

Suchdoiském náměstí, ve výši 750 tisíc Kč určeného na financování městskou částí

organizovaných opatření souvisejících s navýšením dostupne kapacity v ČOV Roztoky a

přijetí daru ve výši 45 tisíc Kč v souvislosti s provedeným kotvenim pažení stavebni jámy

při stavbě bytového domu;

2) u k ! á d á

realizovat bod 1) tohoto usnesení.

Termin: neprodleně

Odpovídá; starosta

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MC 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 2/14/2023 ze dne 19. 1. 2023

Bezpečnostní opatření v městské části

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol

1)bere na vědomí

zprávu o organizaci opatření na zvýšení bezpečnosti na území městské části;

2)doporučuje

projednat s ČZU ukončení spolupráce při organizaci patrol;

3)souh|así

s instalací dalších kamer, které budou umístěny na důležitých křižovatkách na území

městské části a budou zapojeny do Městského kamerového systému.

Termini neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhías návrh. výboru:

Podpis ovéřovateie:

Podpis starosty MČ 


