
 

Program 14. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol 
1. února 2023

14.1 RO – navýšení  roz. r. 2023 – příspěvek  100 tis. Kč  na financování příspěvku na kompenzaci 
daně z nemovitosti. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

14.2 RO – navýšení  roz. r. 2023 – financování a čerpání ZF. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

14.3 Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol. Předkládá: Ing. M. Doubková, referentka 
životního prostředí.

14.4 Přepojení kanalizace Výhledy I – smlouva o výpůjčce pozemků. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, 
referent investic, OHSOM.

14.5 Schválení objednávky pro JSDH na nákup výstroje. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

14.6 Přidělení zaměstnance na projektový úkol nastavení procesu hřbitovní agendy. Předkládá: Ing. A. 
Genzerová, tajemnice.

14.7 Kontrola usnesení rady. Předkládá: Ing. A. Genzerová, tajemnice.

14.8 Darovací smlouvy v oblasti sociálních služeb. Předkládá: J. Motejzíková. asistentka KST.

14.9 Žádost o finanční podporu sportovního dne s TAJV. Předkládá: starosta.

14.10 Žádost o finanční podporu - Zdravotní klaun, o.p.s. Předkládá: starosta.

14.11 RO – navýšení rozpočtu r. 2023 o poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 208 tis. - volby 
prezidenta ČR. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

14.12 Poděkování organizátorům Suchdolského masopustu 2023. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí 
KCP.

14.13 Žádost o účelovou dotaci z rezervy pro MČ - 2023. Předkládá: starosta.

14.14 ZO Českého zahrádkářského svazu „Na sedlecké skále“. Předkládá: starosta.



ZÁPIS  ZE  14.  ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE  1. 2. 2023

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta 

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Omluveni: David Skála - místostarosta

Ověřovatelé: Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: starosta

Zasedání bylo zahájeno v 15.20 hod.

14.1 RO –  navýšení   rozpočtu  r.  2023  –  příspěvek 100  tis.  Kč  na  financování   kompenzace  daně
z nemovitosti.  Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení:  Rada souhlasí s navýšením rozpočtu r. 2023 a
s úpravou rozpočtu ve výši 100 tis. na příspěvek pro spoluobčany takto: příjmová strana odpa 0 a pol. 8115 –
změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních fin. aktiv, které
tvoří kapitolu OSFA, ORJ 1000, zvýšit o Kč 100 000,-; výdajová strana odpa 4349 – ostatní sociální péče a
pomoc ostatním skupinám fyzických osob a pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám, ORJ
504, zvýšit  o Kč 100 000,-.  Příjmy i  výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky a zpracování
účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

14.2 RO –  navýšení  rozpočtu  r.  2023  –  financování  a  čerpání  ZF.  Předkládá:  J.  Štůla,  vedoucí  EO.
Usnesení: Rada souhlasí s rozpočtovým opatřením a úpravou rozpočtu ve výši  300 tis.  na financování a
čerpání zaměstnaneckého fondu (ZF)  v r. 2023 a ukládá zařadit čerpání a financování ZF do rozpočtu MČ
Praha-Suchdol takto: příjmová strana odpa 6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a
pol. 4134 – převody z rozpočtových účtů, ORJ 1000, zvýšit o Kč 300 000,-, odpa 6330 – převody vlastním
fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4139 – ostatní převody z rozpočtových účtů, ORJ 1000, zvýšit o Kč
300 000,-; výdajová strana odpa 6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 5342 –
základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí, ORJ 1000, zvýšit o Kč 300 000,-;
6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 5345 – převody vlastním rozpočtovým
účtům, ORJ 1000, zvýšit o Kč 300 000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky a
zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti HMP.  Hlasování o usnesení: 4-0-0.

14.3 Údržba  veřejné  zeleně  na  území  MČ  Praha-Suchdol.  Předkládá:  Ing.  M.  Doubková,  referentka
životního prostředí.  Usnesení:  Rada bere na vědomí, že se do výběrového řízení na akci Údržba zeleně na
území městské části za daných vstupních podmínek nikdo z oslovených dodavatelů nepřihlásil. Rada souhlasí
s vyhlášením otevřeného podlimitního  výběrového  řízení  na  následující  služby  -  sekání  trávy,  sběr  listí  a
likvidaci plevele. Předpokládá se víceleté poskytováni služeb, hodnotícím kritériem pro výběr uchazeče bude
výše  ceny  a  zkušenosti  s  prováděním  prací  a  dále  budou  požadovány  reference  o  pracích  uchazeče
v intravilánu. Rada ukládá Ing. Doubkové aktualizovat zadávací podmínky včetně příloh, objednat u spol. ISES
s.r.o.  realizaci  výběrového řízení  dle  podmínek rámcové smlouvy s  touto společností  a neprodleně zajistit
zveřejnění výběrového řízení. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

14.4 Přepojení  kanalizace  Výhledy  I  –  smlouva  o  výpůjčce  pozemků.  Předkládá:  Ing.  Č.  Mudruňka,
referent  investic.  Usnesení:  Rada souhlasí  se smlouvou o výpůjčce pozemků parc.  č.  1627/77 a 1652/2
v k.ú. Suchdol ve spoluvlastnictví HLMP za účelem provedení akce s názvem „Přepojení kanalizace Výhledy
I“. Rada pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

14.5 Schválení objednávky pro JSDH na nákup výstroje.  Předkládá: Ing.  M. Kosař,  vedoucí  OHSOM.
Rada odkládá na příště.

14.6 Přidělení zaměstnance na projektový úkol nastavení procesu hřbitovní agendy. Předkládá: Ing. A.
Genzerová,  tajemnice.  Usnesení:  Rada  bere  na  vědomí,  že  Ing.  Lenka  Fernandes  byla  přidělena  na
projektový úkol nastavení procesu hřbitovní agendy od poloviny února 2023. Rada ukládá Ing. Fernandes
kompletně zprovoznit  agendu vedení  hřbitova v  termínu do 6.  března 2023 a MgA.  Navrátilové připravit
čistopis  Podmínek hrobových  zařízení  ve stejném termínu.  Rada po úpravách  schvaluje  řád pohřebiště.
Hlasování o usnesení: 4-0-0.

14.7 Kontrola usnesení rady. Předkládá: Ing. A. Genzerová, tajemnice. Usnesení: Rada  bere na vědomí
nové termíny plnění úkolů.

14.8 Darovací  smlouvy  v  oblasti  sociálních  služeb.  Předkládá:  J.  Motejzíková,  asistentka  starosty.
Usnesení:  Rada souhlasí  po úpravách se zněním následujících darovacích smluv pro sociální  oblast  dle

podpis ověřovatelů: -------------------------------------------- --------------------------------------------

podpis starosty MČ: -------------------------------------------



usnesení ZMČ č.j. 2/5/2023 ze dne 19. 1. 2023. Domov sv. Karla Boromejského – SML 11/2023 na částku Kč
120.000,-, Domov Sedlec – SML 09/2023 na částku Kč 60.000,-, Centrum Horizont – SML 10/2023 na částku
Kč 390.000,-. Rada pověřuje starostu podpisem darovacích smluv a žádá úřad o zveřejnění smluv v registru
smluv. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

14.9 Žádost  o  finanční  podporu  sportovního  dne  s  TAJV. Předkládá:  starosta.  Usnesení:  Rada
nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory na akci „Sportovní den mládeže TAJV“.  Hlasování o usnesení:
4-0-0.

14.10 Žádost o finanční podporu – Zdravotní klaun, o.p.s. Předkládá: starosta. Usnesení: Rada schvaluje
poskytnutí  daru obecně prospěšné společnosti  Zdravotní  klaun o.p.s.,  IČ:  26547953, ve výši  10.000 Kč.
Rada děkuje společnosti za aktivity zaměřené na seniory v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích a po
úpravách schvaluje darovací smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

14.11 RO – navýšení rozpočtu r. 2023 o poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 208 tis. - volby
prezidenta ČR.  Předkládá:  J.  Štůla,  vedoucí  EO.  Usnesení: Rada  souhlasí s navýšením rozpočtu na rok
2023 o účelovou neinv. dotaci v celkové výši 208 tis. Kč a ukládá EO provést rozpis dle předpokládaných
výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

14.12 Poděkování organizátorům Suchdolského masopustu 2023. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí
KCP. Usnesení: Městská část Praha-Suchdol děkuje KC Půda, členům spolku Suchdol Žije za slona, selkám
ze spolku Radost, muzikantům a dalším dobrovolníkům za přípravu a organizaci tradičního Suchdolského
masopustu,  který  se  konal  v  sobotu  28.  ledna  2023.  Rada  děkuje  hercům  („chůdařům“)  The  Hadr  za
doprovodné  účinkování.  Poděkování  patří  i  manželům Křenovým a  Starosuchdolské  restauraci,  kteří  se
postarali  o pohoštění.  Rada  ukládá  asistentce  starosty,  aby  zaslala  poděkování.  Hlasování  o usnesení:  
4-0-0.

14.13 Žádost o účelovou dotaci z rezervy pro MČ - 2023.  Předkládá: starosta.  Usnesení: Rada souhlasí
s žádostí o  poskytnutí účelové dotace z investiční rezervy pro MČ z rozpočtu HLMP na realizaci souboru
staveb technické infrastruktury ve výši 15 mil. Kč. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

14.14 ZO Českého zahrádkářského svazu „Na sedlecké skále“. Předkládá: starosta. Rada bere na 
vědomí informace představitelů ZO o bezvýsledném jednání s problematickým členem svazu a příslib 
zlepšení nakládání s odpady v rámci ZO.

Zasedání bylo ukončeno v 17.30 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne 1. 2. 2023

podpis ověřovatelů: -------------------------------------------- --------------------------------------------

podpis starosty MČ: -------------------------------------------


