USNESENÍ
Zastupitelstva Městské části Praha – Běchovice
číslo 043/08/15
ze dne 16.9.2015
k návrhu na schválení programu 8. zasedání ZMČ Praha – Běchovice
Zastupitelstvo MČ Praha – Běchovice
I.

SCHVALUJE
a) program 8. zasedání ZMČ
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1.zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Zastupitelstva Městské části Praha – Běchovice
číslo 044/08/15
ze dne 16.9.2015
k návrhu Rozpočtového opatření č. 19/15 – navýšení příspěvku MŠ Čtyřlístek na
opravu vzduchotechniky a navýšení příspěvku CSSB na sanační práce
Zastupitelstvo MČ Praha – Běchovice
I.

II.

III.

BERE NA VĚDOMÍ
a) informaci o potřebě posílení příspěvku MŠ Čtyřlístek na opravu vzduchotechniky
ve výši 6 900,- Kč a o žádosti CSSB o navýšení příspěvku na sanační práce ve výši
50 000,- Kč
b) usnesení RMČ č. 5/023/15 a č. 13/023/15 ze dne 22.7.2015
SCHVALUJE
a) rozpočtové opatření č. 19/15:
 snížení prostředků ve výši 56 900,- Kč
OdPa 6171 - Činnost místní správy
Pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
 zvýšení prostředků ve výši 6 900,- Kč
OdPa 3111 – Předškolní zařízení
Pol.
5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
 zvýšení prostředků ve výši 50 000,- Kč
OdPa 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Pol.
5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM provést změny dle RO č. 19/15
Termín: 23.9.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1.zástupce starosty MČ Praha - Běchovice
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USNESENÍ
Zastupitelstva Městské části Praha – Běchovice
číslo 045/08/15
ze dne 16.9.2015
k návrhu Rozpočtového opatření č. 20/15 – navýšení rozpočtu
Zastupitelstvo MČ Praha – Běchovice
I.

II.

III.

BERE NA VĚDOMÍ
a) informaci o potřebě navýšit rozpočet a to na opravy místních komunikací, úhradu
nákladů na údržbu obecní zeleně (změna režimu údržby), nákupu projektoru a
nákupu kopírek (optimalizace provozních nákladů na kopírování); zdroje jsou
z vyššího výnosu poplatku za užívání veřejného prostoru
SCHVALUJE
a) Rozpočtové opatření č. 20/15:
1. Navýšení příjmů rozpočtu ve výši 620 000,- Kč
Položka 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 620 000,- Kč
2. Navýšení výdajů rozpočtu ve výši 620 000,- Kč
odPa 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
 Pol. 5171 – opravy a udržování, 100 000,- Kč (opravy místních
komunikací)
odPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
 Pol. 5169 – nákup ostatních služeb, 300 000,- Kč (seč travních pasů a
parků, cyklostezek, řez živých plotů)
odPa 6171 – Činnost místní správy
 Pol. 6122 – stroje, přístroje a zařízení, 220 000,- Kč (nákup kopírek a
projektoru)
UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM provést změny dle RO č. 20/15
Termín: 23.9.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1.zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Zastupitelstva Městské části Praha – Běchovice
číslo 046/08/15
ze dne 16.9.2015
k návrhu Přidělení finančního příspěvku Sportovnímu centru Běchovice rozpočtovým
opatřením č. 21/15
Zastupitelstvo MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) žádost Sportovního centra Běchovice zastoupené Milanem Štěpánem o finanční
příspěvek na úhradu záloh za energie ve výši 67 000,- Kč
b) usnesení RMČ č 3/026/15 ze dne 9.9.2015
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II.

SCHVALUJE
a) přidělení dotace Sportovnímu centru Běchovice na úhradu záloh na energie ve výši
67 000,- Kč prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
b) Rozpočtové opatření č. 21/15:
 Navýšení příjmů rozpočtu ve výši 67 000,- Kč
Položka 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 67 000,- Kč
 Navýšení výdajů rozpočtu ve výši 67 000,- Kč
odPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury
 Pol. 5229 – ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným org. 67 000,Kč

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM provést změny dle RO č. 21/15
Termín: 23.9.2015
b) vedoucímu OESM připravit k podpisu veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
žadateli
Termín: 30.9.2015
c) vedoucímu OESM zajistit zveřejnění veřejnoprávní smlouvy v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb.
Termín: do 30 dnů od uzavření smlouvy
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1.zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Zastupitelstva Městské části Praha – Běchovice
číslo 047/08/15
ze dne 16.9.2015
k návrhu na schválení Programu podpory kultury a sportu na území MČ Praha –
Běchovice pro rok 2016 (grantový program)
Zastupitelstvo MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) informaci o změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a s tím související sjednocení postupů při
přidělování dotací a návratné finanční výpomoci
b) návrh Programu podpory kultury a sportu na území MČ Praha – Běchovice pro
rok 2016 (grantový program)
c) usnesení RMČ č. 11/026/15 ze dne 9.9.2015

II.

SOUHLASÍ
a) s vyhlášením Programu podpory kultury a sportu na území MČ Praha – Běchovice
pro rok 2016 (grantový program)

III.

UKLÁDÁ
a) tajemnici ÚMČ zajistit vyhlášení grantového programu zveřejněním na úřední
desce a internetových stránkách ÚMČ
Termín: 18.9.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1.zástupce starosty MČ Praha - Běchovice
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USNESENÍ
Zastupitelstva Městské části Praha – Běchovice
číslo 048/08/15
ze dne 16.9.2015
k návrhu Vyjádření MČ Praha - Běchovice k oznámení záměru "P3 Horní Počernice IV.
etapa, Praha 20" ve smyslu zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí
Zastupitelstvo MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) informaci o záměru "P3 Horní Počernice IV. etapa, Praha 20" oznamovatele P3 CZ
IV, a.s.
b) návrh Vyjádření MČ Praha - Běchovice k oznámení záměru "P3 Horní Počernice IV.
etapa, Praha 20" ve smyslu zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č.100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

II.

NESOUHLASÍ
a) se záměrem "P3 Horní Počernice IV. etapa, Praha 20" z těchto důvodů:
 Výrazným nárůstem dopravy dojde k negativnímu ovlivnění životního
prostředí, hluk z dopravy, emise a imise.
 Provozem této enormní dopravy bude docházet k poškozování povrchu
místních komunikací v celých trasách na komunikacích hl. m. Prahy
směrem z Německa do Horních Počernic a zpět.
 3000 pracovních míst nepovažujeme za přínos z důvodu vyšších
pracovních příležitostí oproti jiným regionům v ČR; v dokumentaci není
řešena doprava zaměstnanců, při střídání směn se bude v lokalitě
pohybovat 3000 osob.
 V dokumentaci není řešeno odstavné parkoviště pro nevyložené kamiony.
 Nárůst dopravy v počtu 960 TNA /24 hodin, 48 LNA/den a 1260 osobních
vozidel ovlivní i dopravu v širším okolí na komunikacích v hl. m. Praze;
záměr se tedy negativně týká jak lokalit podél současných tranzitních
dopravních tras v Praze, tak všech městských částí podél nedostavěných
částí pražského okruhu.
POŽADUJE
a) posouzení záměru "P3 Horní Počernice IV. etapa, Praha 20" dle zák. č. 100/2001
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

III.

IV.

UKLÁDÁ
a) ÚMČ Praha – Běchovice zaslat vyjádření MČ Praha – Běchovice ve smyslu přijatého
usnesení Odboru ochrany prostředí MHMP
Termín: 17.9.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1.zástupce starosty MČ Praha - Běchovice
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