
Program 13. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

25. ledna 2023

13.1 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava, pokr. bodu 12.2, 11.4, 10.11. Podmínky hrobových

zařízení. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent veřejného prostoru

13.2 Kontrola usnesení rady, pokr. bodu 10.13. Předkládá: místostarosta

13.3 Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta

13.4 Rekonstrukce hotelu Galaxie, pokr. bodu 12.8.7. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta

13.5 Participativní rozpočet 2023/Trumfy pro Suchdol — podané návrhy. Předkládá: J. Motejzíková,

asistent

13.6 Grantový program MČ Praha-Suchdol na rok 2023. Předkládá: Ing. v. Štěpánková, místostarostka

13.7 Pomoc spoluobčanům - daň z nemovitosti. Předkládá: starosta

13.8 Stavba „Výstavba BD 684“ - technický dozor stavby. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta

13.9 RO - změna čerpání neinv. dotací změna záměny účelových znaků. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO

13.10 RO - zavřazení fin. prostředků do rozpočtu roku 2022 ve výši 786 967,81 - projekt SMACKER.

Předkládá: J. Stůlá, vedoucí EO

13.11 Rozpočet zaměstnaneckého fondu 2023. Předkládá: tajemnice

13.12 Strategické projekty MČ - projednávání. Předkládá: Ing. Bc. R. Fišer, zastupitel

13.13 Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta



ZÁPIS ZE 13. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 25.1.2023

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

David Skála - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

Ověřovatelé: Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: Ing. Anna Genzerová - tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 15.40 hod.

13.1 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava, pokr. bodu 12.2, 11.4, 10.11. Podmínky

hrobových zařízení. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent veřejného prostoru. Usnesení: Rada

schvaluje po úpravách aktualizovaný ceník hřbitova a technické podmínky pro provedení a instalaci

hrobových zařízení. Hlasování o usnesení: 4-0-1.

13.2 Kontrola usnesení rady, pokr. bodu 10.13. Předkládá: místostarosta Ing. Vik. Usnesení:

Rada ukládá tajemníci úřadu předložit náhradní termíny plnění úkolů na jednání rady dne 1.2.2023.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

13.3 Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů. Předkládá: Ing. V. Vik, mistostarosta.

Usneseni: Rada bere na vědomí, že byly provedeny elektronické odečty spotřeby tepla a vody v

bytech MČ a ukládá OHSOM zajistit úpravu pravidel pro rozúčtování služeb, kontrolu a upřesnění

příloh příkazní smlouvy (vzor vyúčtování, pasport, soupis podkladů, evidenční list), informace a

podklady dle čl. 4 příkazní smlouvy vč. odečtů na zdrojích tepla. Úpravu pravidel předložit radě ke

schválení v termínu do 28. 2. 2023, a po schválení rada ukládá paní Felgrové informovat

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

13.4 Rekonstrukce hotelu Galaxie, pokr. bodu 12.8.7. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

Usnesení: Vzhledem k zahájenému procesu prodeje části bývalého hotelu Galaxie rada ukládá Ing.

Mudruňkovi a) zjistit aktuální průběh rekolaudace stavby případně jiných řízení na stavebním

úřadě a neprodleně informovat radu, b) informovat stavební úřad Prahy 6, že s návrhem

rekonstrukce hotelu v podobě k 18.01.2023 městská část zásadně nesouhlasí zejména z důvodu

zcela nedostatečných parkovacích kapacit pro navrhovaný způsob užívání. Usnesení: Hlasování o

usnesení: 5-0-0.

13.5 Participativní rozpočet 2023/Trumfy pro Suchdol — podané návrhy. Předkládá: J.

Motejzíková, asistent. Usnesení: Rada bere na vědomí informaci o podaných návrzích a pověřuje

koordinací aktivit MČ voblasti participativního rozpočtu paní MgA. Navrátilovou. Rada ukládá

úřadu provést prvotní evaluaci projektů do 1. 3. 2023. Po úplném dokončení evaluace neprodleně

předložit radě informaci o návrzích, které postoupí do hlasování 24. 4. — 22. 5. 2023. Hlasování o

usnesení: 5-0-0.

13.6 Grantový program MČ Praha-Suchdol na rok 2023. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

místostarostka. Usnesení: Rada souhlasí po úpravách s vyhlášením grantů pro rok 2023 v celkové

výši 400.000 Kč v následujících oblastech: Grantový program na podporu sportovních aktivit dětí,

mládeže a seniorů v celkové výši 50 tis. Kč, Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání v

celkové výši 200 tis. Kč, Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží v celkové výši 150

tis. Kč. Grantové programy budou zveřejněny na úřední desce dne 31. 1. 2023. Lhůta pro podání

žádosti je stanovena od 3. 3. 2023 8:00 do 20. 3. 2022 do 17:00 hodin do podatelny ÚMČ. Rada

ukládá úřadu zajistit vyvěšení grantových programů na úřední desce a zveřejnění na webových a

facebookových stránkách MČ, v Mozaice a Suchdolských listech. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

podpis ověřovatelů:  

 podpis starosty MČ:



13.7 Pomoc spoluobčanům - daň z nemovitosti. Předkládá: starosta. Usnesení: Ráda bere na

vědomí informaci o využívání pomoci sociálně slabým spoluobčanům poskytované v rámci poradny

v KC a děkuje KC Půda za dosavadní činnost v této oblasti. Ráda ukládá KCP znovu uveřejnit

nabídku pomoci na financování příspěvku na kompenzaci daně z nemovitosti, která bude

poskytována v souladu s pravidly dle usnesení RMČ 73.9 2 20. 5. 2020. Déle rada ukládá EO

připravit rozpočtové opatření ve výši 100 tis. Kč na financování příspěvku na kompenzaci daně z

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

13.8 Stavba „Výstavba BD 684“ — technický dozor stavby. Předkládá: Ing. V. Vik, mistostarosta.

Usnesení: Ráda bere na vědomí vyhodnocení výběru dodavatele na provádění technického dozoru

stavby „Výstavba BD 684". Rada souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy č. 007/2023 s uchazečem

Targeton s.r.o., IČ 47285265, který předložil cenově nejvýhodnější nabídku a splnil požadavky na

kvalifikaci. Termín zahájení činnosti 02/2023, měsíční odměna za výkon TDS v požadovaném

rozsahu činí 36.300 Kč/měsíc vč. DPH. Ráda pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy a

ukládá úřadu městské části zveřejnit smlouvu v registru smluv do 27. 1. 2023. Hlasování o

usneseni: 5-0-0.

13.9 RO - změna čerpání neinv. dotací změna záměny účelových znaků. Předkládá: J. Štůlá,

vedoucí EO. Usnesení: Rada bere na vědomí usnesení rady HMP č. 3124 a souhlasi s úpravou

rozpočtu - změnou účelového znaku u dotací poskytovaných městským částem na rok 2022. Rada

ukládá EO provést výše uvedenou úpravu rozpočtu. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

13.10 RO - zařazení fin. prostředků do rozpočtu roku 2022 ve výši 786 967,81 - projekt

SMACKER. Předkládá: Usnesení: Ráda souhlasí se zařazením transferu finančních prostředků

z projektu SMACKER do rozpočtu MČ na rok 2022 v celkové výši 786 967,81 tis. Kč takto: příjmová

strana: odpa 0 a pol. 4152 — neinv. transfery přijaté od mezinár.organizací a některých zahr. orgánů

a právnických ososb , ORJ 301, zvýšit 0 Kč 787 000,-. Výdajová strana: odpa 6409 — ost. činnosti

jinde nezařazené a pol. 5901 — nespecifikované rezervy, ORJ 301, zvýšit o Kč 787 000,-. Příjmy i

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

13.11 Rozpočet zaměstnaneckého fondu 2023. Předkládá: tajemnice. Usnesení: Rada souhlasí s

navrhovaným rozpočtem Zaměstnaneckého fondu pro rok 2023 a ukládá EO provést příslušná

rozpočtová opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

13.12 Strategické projekty MČ - projednávání. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Ráda bere

na vědomí podnět pana zastupitele Fišera k pravidelnému projednávání projektů na jednání rady.

13.13 Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

Usnesení: Rada bere na vědomí návrh aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek a ukládá

úřadu MC předložit připomínky k návrhu v termínu do 13. 3. 2023. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 17.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 25. 1. 2023

  podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


