
ZÁPIS ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ Praha - Suchdol
dne 20.11. 2003

Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů
Neomluveni: Mgr. Halová
Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta informoval o
rezignaci Yvony Koutníkové a Ing. Jany Müllerové; Rada prohlásila náhradníky Strany za otevřenou
společnost pan Ing. Zdeňka Skálu a Ing. Petra Hořejše členy zastupitelstva.
Starosta uvedl, že usnesení z minulých zastupitelstev jsou naplněna, vyjma čerpání prostředků z povodňového
fondu (prostředky v plné požadované výši nebyly dosud MČ poskytnuty) a nájemní smlouvy s JUDr. Křenem;
JUDr. Křen vede jednání s MHMP o oddělení pozemku, které by umožnilo znovu projednat prodej pozemku.
Nastupující zastupitelé složili do rukou starosty slib zastupitele. Starosta popřál novým zastupitelům hodně
úspěchů v práci.
Starosta seznámil zastupitele s programem 7. zasedání ZMČ.
Mgr. Borová navrhla zařadit do programu jednání bod č. 20. "Vyhodnocení činnosti a rekonstrukce Rady MČ
Praha - Suchdol".
Hlasování o navrženém programu 7. zasedání: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
Volba návrhového výboru. Navrženi byli: Mgr. Borůvka, Mgr. Matula
Hlasování o návrhu: pro:12 , proti: 0, zdržel se: 2
Volba ověřovatelů. Navrženi byli: Pí Víšková, Mgr. Lacinová
Hlasování o návrhu: pro: 12, proti:0 , zdržel se: 2
Určení zapisovatele: Ing. Krulíková - tajemnice ÚMČ

Program zasedání:
Informace o prohlášení náhradníků z kandidátky Strany pro otevřenou společnost zastupiteli.1.
Diskuse Pí Gröeschelová - dotaz na osud 18 milionů korun, které byly určeny na kanalizaci
Gagarinova. Starosta odpověděl, že stavba se provádí. Dotázala se na žádost o prostředky na
ministerstvo životního prostředí. Odpověděl Ing. Hejl, že žádost podává obec, tj. hl.m. Praha, která
žádost odmítla podat. Zastupitelstvo na minulém zasedání přijalo usnesení, kterým žádá o přidělení
částky 100 mil. Kč na investice do infrastruktury MČ Praha - Suchdol. Dotaz na přílohu Večerníku
Praha o Suchdole, která vyjde příští týden. Starosta odpověděl, že příloha bude věnována kulturnímu a
společenskému životu a propagaci MČ. Pí Gröeschelová se dotázala na realizaci kanalizace v Horním
Sedlci.Starosta dále uvedl, že kromě Horního Sedlce není kanalizace také v Dolním Sedlci, na Budovci
a Starém Suchdole. Současně se připravuje rekonstrukce kanalizace v ul. Kamýcké v souvislosti s
výstavbou kruhového objezdu na křižovatce Kamýcká - Internacionální. Priority investičních akcí na
Suchdole projednává komise územního rozvoje.
Pí Venzarová se dotázala: Infrastruktura - soukromá firma po dohodě s Pražskou plynárenskou bude
financovat výstavbu. Proběhlo územní řízení na plynofikaci Dolního Sedlce. Ing. Ježek připomněl, že je
třeba plynofikovat i nemovitosti položené v ochranném pásu lesa. Starosta dále uvedl, že je
připravována výstavba tlakové kanalizace v celém Sedlci a poté dojde k rekonstrukci komunikace
Roztocká. Revize septiku v č.p. 43 - bude prověřeno v projektu. Dráha - lidé přecházejí přes koleje,
není zastávka, není bezbarierový přístup ve směru do Prahy.. Starosta odpověděl, že kolaudace zatím
neproběhla, do kolaudace budou práce pokračovat. Pí Venzarová se ptá, kdo se vyjadřoval k územnímu
řízení a stavebnímu povolení na akci rekonstrukci trati a kdo nese morální zodpovědnost na nehodách
při překonávání trati mimo podchody. Dále se ptá, kolik z 33 milionů na investice bylo investováno v
dolním Sedlci.
Pan Ryšan: V telefonním seznamu je u sedleckých adres napsáno "Suchdol". Ing. Hejl odpověděl že se
jedná o chybu v centrálním registru.
Pí Jirčíková - dotaz na opravu komunikací, po opravě trati v Sedlci. Starosta uvedl, že komunikace jsou
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v majetku TSK. Rozsah oprav byl stanoven při místním šetření za přítomnosti Ing. Malíkové, zástupců
SKANSKA a TSK.
- dotaz na pozemek parc.č. 102, k.ú. Sedlec - bude prověřeno.
Mgr. Matula navrhnul, aby vzhledem k problémům, které se objevují, zastupitelstvo uložilo kontrolnímu
výboru provést šetření plnění oprávněných požadavků občanů.
P. Ptáček - je třeba věnovat více pozornosti oprávněným požadavkům občanů.
P. Holý - diskutoval o požadavcích, které byly na stavbu trati a jejího SKANSKU
Během diskuse se na jednání dostavila Mgr. Halová.
Informace o čerpání příspěvků z Povodňového fondu hl.m. Prahy na opravy bytového fondu
poškozeného povodní v roce 2002. Diskuze: 0

3.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol o poskytnutí prostředků z Povodňového fondu hl.m. Prahy
na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 jednotlivým žadatelům. Diskuze: P.
Ptáček dotaz, zda peníze ve fondu nejsou. Ing. Hejl odpověděl, že ve fondu není dostatek peněz pro
všechny žadatele. O vystoupení požádal p. Ryšan. Zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo o vystoupení
pana Ryšana. Ten upozornil na okolnost, že někteří vlastníci v nemovitosti nebydlí. Hlasování o
usnesení: Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

4.

Revokace usnesení č.j. 14/3/2001 ze dne 1.3. 2001 - odstoupení od předkupního práva na pozemek
parc.č. 1221 v k.ú. Suchdol. Diskuze: Mgr. Halová - postrádá důvodovou zprávu. Pro: 14, proti: 0,
zdržel se 1

5.

Revokace části usnesení č.j. 7/19/1999 ze dne 4.11. 1999 - příprava vlastního návrhu územního plánu
pro MČ Praha - Suchdol. Diskuze: Mgr. Matula podotknul, že ve zprávě Kontrolního výboru je
požadována revokace celého usnesení. P. starosta uvedl, že je možno revokovat pouze nesplněný úkol,
nikoliv úkoly, které byly splněny. Mgr. Lacinová podpořila vyjádření starosty.
Před hlasováním opustil zasedání p. Holý
Hlasování o usnesení: Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 3
Po hlasování se na jednání dostavil p. Holý

6.

Vyhodnocení záměru č. 4.2003 na prodej pozemků parc.č. 1629/1 a 1629/2 v k.ú. Suchdol Stavebnímu
bytovému družstvu v Praze 6. Diskuse: Mgr. Borová požádala o upřesnění polohy pozemků. Hlasování
o usnesení: pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

7.

Vyhodnocení záměru č. 5.2003 na prodej domů č.p. 910, 911 včetně zastavěných pozemků v k.ú.
Suchdol Bytovému družstvu Kamýcká 910, 911. Diskuze: Mgr. Matula postrádá v návrhu cenu
jednotlivých bytů. Starosta odpověděl, že dům se prodává jako celek a jako celek byl ohodnocen
znaleckým posudkem. Mgr. Matula požaduje vysvětlení, jaký přínos přinese prodej MČ s ohledem na
cenu nemovitosti. P. Pytlíček uvedl, že zastupitelé zastupují občany, cenu je třeba stanovit tak, aby
prodej byl realizován, domy se prodávají, aby MČ nemusela provádět údržbu.. Mgr. Halová - chybí
důvodové zprávy a znalecký posudek. Starosta uvedl, že důvodová zpráva včetně znaleckého posudku
byla předložena při vyhlášení záměru. Mgr. Lacinová - uvedla, že o ceně se mělo diskutovat při
vyhlašování záměru. Hlasování o usnesení: pro: 14 zdržel se: 1

8.

Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2318/12 v k.ú. Suchdol o výměře 29 m2 Ing. Tomáši
Kubátovi, vlastníkovi sousedního pozemku. Diskuse: Mgr. Halová k předkladu. Hlasování o usnesení:
pro: 15 proti 0 zdržel se: 0

9.

Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2299/8 v k.ú. Suchdol o výměře 6 m2 majitelům garáže
Vladimíru a Jaroslavě Dorošenkovým. Diskuse k bodům 9 až 15: O možnost vystoupení se přihlásila
JUDr. Kohoutková. Zastupitelstvo jednomyslně schválilo vystoupení paní JUDr. Kohoutkové v diskusi.
JUDr. Kohoutková uvedla, že ceny těchto pozemků se mohou posuzovat dle legislativy výstavby bytů
stavebními družstvy. Mgr. Borůvka navrhuje stáhnout body 9-15 z programu. Navrhovatel p. Pytlíček
trvá na návrhu předloženém. Hlasování o usnesení: pro: 9 proti: 4 zdržel se: 2

10.

Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2299/9 v k.ú. Suchdol o výměře 6 m2 majitelce garáže
JUDr. Aleně Kohoutkové. Hlasování o usnesení: Pro: 9, proti 4, zdržel se: 2

11.

Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2299/10 v k.ú. Suchdol o výměře 6 m2 majiteli garáže12.



MUDr. Pavlu Šnajdrovi. Hlasování o usnesení: Pro: 9, proti 4, zdržel se: 2

Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2299/11 v k.ú. Suchdol o výměře 6 m2 majitelům garáže
Jaroslavu a Haně Hendrychovým. Hlasování o usnesení Pro: 9, proti 4, zdržel se: 2

13.

Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2299/12 v k.ú. Suchdol o výměře 6 m2 majitelům garáže
Gejzovi a Vlastě Schramovým. Hlasování o usnesení: Pro: 9, proti 4, zdržel se: 2

14.

Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2299/13 v k.ú. Suchdol o výměře 6 m2 majitelům garáže
Janovi a Jiřině Müllerovým Hlasování o usnesení: Pro: 9, proti 4, zdržel se: 2

15.

Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2299/14 v k.ú. Suchdol o výměře 7 m2 majitelům garáže
Vladimíru a Pavle Šímovým. Hlasování o usnesení: Pro: 9, proti 4, zdržel se: 2

16.

Přijetí daru od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - pozemek parc.č. 1627/72 o výměře 148

m2 v k.ú. Suchdol (část komunikace K Horoměřicům). Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 15 proti:0
zdržel se: 0

17.

Usnesení Rady MČ Praha - Suchdol za uplynulé období. Diskuse: 018.
Změny územního plánu hl.m. Prahy na území MČ Praha - Suchdol.Pozemek parc.č. 1645 v k.ú.
Suchdol. Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 15 proti:0 zdržel se: 0

19.

Interpelace. Mgr. Lacinová - požaduje zajistit zamezení pálení oken na rekonstrukci č.p. 43 v kotli.
p. Holý - stavební dozor upozorňuje, že zdění sloupků probíhalo za mrazu. Dále se dotazuje na hřiště v
Sedlci - starosta odpověděl, že s vlastníky se o vyřešení majetkových poměrů jedná. Jde o 4 vlastníky.
P. Holý upozorňuje na možnost, že pozemky získá jiný vlastník. P. starosta odpověděl, že vlastníci byli
požádáni o převod či prodej pozemků ve prospěch MČ Praha - Suchdol.
Mgr. Halová - diskutovala k rozpočtovým opatřením uvedeným v zápisech z jednání rady: rozpočtové
opatření: na nákup multikáry - Ing. Hejl vysvětlil, že nákup multikáry byl v prioritách rozpočtu na rok
2003, vzhledem k tomu, že v letošním roce proběhly rekonstrukce objektů MČ po povodni, bylo k
nákupu přikročeno až po získání dotace na opravu a plnění pojišťovny, díky kterým se prostředky na
nákup uvolnily; rozpočtové opatření převodu prostředků z pol. odměny zastupitelů do pol. drobných
hmotných prostředků - při návrhu rozpočtu bylo počítáno s výdaji na odměny zastupitelů ve výši jako v
minulém volebním období, nové zastupitelstvo rozhodlo o nižších odměnách, tím prostředky mohou být
využity jinak - na obnovu vybavení velké zasedací místnosti; odepsání pohledávek z přestupkové
komise - jedná se o pohledávky za občany, kteří nejsou občany MČ a ČR - jedná se o pohledávky z
roku 1999.

20.

Vyhodnocení činnosti a rekonstrukce Rady MČ Praha - Suchdol. Diskuze: k předkládání pololetní
zprávy starosta uvedl, že rada předkládá zápisy z rady, kde je podrobně uvedena činnost rady. Mgr.
Halová požaduje konkrétní údaje o práci radních a pozitivních i negativních výsledků z práce rady.
Mgr. Matula uvedl, že nejde o byrokracii, ale o hodnotící informace o práci. Ing. Skála navrhuje
stanovit závaznou strukturu hodnotící zprávy. P. starosta postrádá větší spolupráci zastupitelů s radou,
neboť se lze kdykoliv jednání rady s konkrétním problémem zúčastnit. Mgr. Matula navrhuje kapitoly
zprávy: majetek, infrastruktura, investice. Mgr. Lacinová uvedla technickou poznámku k formulaci
předkládaného materiálu. P. starosta se vyjádřil k nepřesnosti formulací uvedených v předkladu.
Starosta nedoporučuje projednání doplnění rady na tomto zasedání zastupitelstva. Ing. Skála nemá
námitek k návrhu na pouze 1 místostarostu namísto 2. Zároveň nemá námitek k převolení rady, ale až
po seznámení se s cíli jednotlivých případných kandidátů zejména ohledně problému vedení umístění
trasy dálnice. Mgr. Matula uvedl, že pokud odcházejí 2 členové rady, není námitek k tomu, aby se
měsíc s rozhodnutím počkalo a k řešení se přikročilo za měsíc. P. Ptáček - postrádá člena rady s jiným
pohledem na věc a uvedl, že dálnice bude, neboť Praha to potřebuje, dojde pouze k oddálení problému.
Mgr. Matula upozornil, že o textu předkladu bude rozhodovat zastupitelstvo.
Zástupci politických stran diskutovali o politické situaci. - Mgr. Halová, p. starosta uvedl, že zastoupení
všech stran v radě bylo na základě Mikulášské výzvy, Mgr. Borová - cílem byla možnost, jak se ODS
může zúčastnit na dění v MČ, Mgr. Halová - je nepřijatelné, aby v radě rozhodoval člen strany, která
má v zastupitelstvu 1 členné zastoupení a zhodnotila činnost rady. Ing. Hejl komentoval vyjádření Mgr.
Halové, že rada dává negativní stanovisko k akcím OMI, s tím, že se jednalo o zamaení poškození
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občanů MČ. P. Ptáček uvedl, že je nepřijatelné, aby ODS spolupracovala v radě s KSČM. Dále
probíhala diskuse o znění usnesení. Hlasování o usnesení: pro:15 proti:0 zdržel se: 0

Jednání bylo ukončeno ve 22.00 hod.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/1/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e  n a  v ě d o m í
že Rada MČ Praha - Suchdol prohlásila:
   pana Ing. Zdeňka Skálu zastupitelem na uprázdněný mandát
   pana Ing. Petra Hořejše zastupitelem na uprázdněný mandát

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/2/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e   n a   v ě d o m í
průběžnou zprávu k datu 31.10. 2003 o čerpání příspěvků z Povodňového fondu hl.m. Prahy
na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, která je přílohou tohoto
usnesení

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/3/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e1.
Poskytnutí příspěvku z Povodňového fondu hl.města Prahy na opravy bytového
fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 pro žadatele a do maximální výše
uvedené v neveřejném seznamu, který je přílohou tohoto usnesení, v celkové výši
500 tis. Kč.

a.

Následující způsob čerpání příspěvku: V souladu s čl. 4 Pravidel pro poskytování
finančních prostředků z povodňového fondu hl.města Prahy na opravy bytového
fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, schválené usnesením zastupitelstva
MČ č. 2/3/2003 ze dne 18.2. 2003, bude příjemce čerpat příspěvek v několika
etapách. Výše příspěvku v jednotlivých etapách čerpání je závislá na výši
finančních prostředků, které obdrží Městská část Praha - Suchdol z povodňového
fondu hlavního města Praha na opravu bytového fondu poškozeného povodní v
roce 2002. Konečná výše příspěvku může být v souladu s čl. 4 Pravidel pro
poskytování finančních prostředků z povodňového fondu hl.města Prahy na
opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 zkrácena.
Prostředky lze čerpat nejpozději do 30.6. 2004

b.

u k l á d á2.



Uzavřít s příjemci uvedenými v neveřejném seznamu "Smlouvu o poskytnutí
příspěvku z povodňového fondu hlavního města Prahy na úhradu části nákladů
spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených povodněmi v roce 2002".

a.

Poskytnout příjemci v souladu s Pravidly pro poskytování finančních prostředků z
povodňového fondu hl.města Prahy na opravy bytového fondu poškozeného
povodněmi v roce 2002, schválené usnesením zastupitelstva MČ č. 2/3/2003 ze
dne 18.2. 2003, tímto usnesením a uzavřenou "Smlouvou o poskytnutí příspěvku
z povodňového fondu hlavního města Prahy na úhradu části nákladů spojených s
opravou staveb pro bydlení poškozených povodněmi v roce 2002" schválené
příspěvky.

b.

Provádět kontrolu účelovosti využití poskytovaných prostředků.c.
Neprodleně písemně informovat příjemce o možnosti dalšího čerpání příspěvku
po obdržení finančních prostředků Městskou částí Praha - Suchdol z
povodňového fondu hl. m. Prahy na opravu bytového fondu příjemce.

d.

Informovat zastupitelstvo o průběhu čerpání příspěvkůe.

Termíny: ad a) neprodleně
              ad b) podle předkládaných dokladů do 30.6. 2004
              ad c, d, e) průběžně

Zodpovídá: ad a) starosta
                  ad b) Ekonomický odbor ÚMČ Praha - Suchdol
                  ad c) d) Úřad MČ Praha - Suchdol
                  ad e) rada MČ Praha - Suchdol

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/4/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

r e v o k u j e
usnesení zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 14/3/2001 ze dne 1.3. 2001

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/5/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

r e v o k u j e
bod 3) písm. b) usnesení Místního zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 7/19/1999 ze dne
4.11. 1999 který zní: "připravit vlastní územní plán MČ, v souladu s programem rozvoje MČ
Praha - Suchdol"



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/6/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1629/1 o výměře 198 m2 , který je zastavěný domem č.p. 945 a

pozemek parc.č. 1629/2 o výměře 198 m2 , který je zastavěný domem č.p. 944, v k.ú.
Suchdol, s příslušenstvím uvedeným ve znaleckém posudku, Stavebnímu bytovému

družstvu v Praze 6, vlastníkovi domů č.p. 944, 945, za cenu 120,- Kč za m2 podle
usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 45/37 ze dne 12.9.2002 (15 % ceny stanovené
cenovou mapou pro rok 2002), cena za oba pozemky činí 47.520,-Kč.

1.

u k l á d á2.
Vypracovat v souladu s podmínkami záměru návrh smlouvy na prodej
nemovitosti a předat jej k připomínkování zájemci o koupi

a.

Předat návrh smlouvy ke schválení Raděb.
Vyzvat výše uvedeného zájemce o koupi k podpisu Radou schváleného textu
smlouvy

c.

T: a) 20.12. 2003
    b) 20.1. 2004
    c) 15.1. 2004
Z: Starosta

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/7/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

prodej bytových domů č.p. 910 včetně pozemku parc.č. 1632/1 o výměře 202 m2

zastavěného domem č.p. 910 a č.p. 911 včetně pozemku parc.č. 1632/2 o výměře 202

m2 zastavěného domem č.p. 911, vše v k.ú. Suchdol Bytovému družstvu Kamýcká 910
- 911, Praha 6 - Suchdol, jehož členy jsou oprávnění nájemníci domů č.p. 910 a 911, za
celkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 6,369.860,- Kč.

1.

u k l á d á2.
Vypracovat v souladu s podmínkami záměru návrh smlouvy na prodej
nemovitosti a předat jej k připomínkování zájemci o koupi

a.

Předat návrh smlouvy ke schválení Raděb.
Vyzvat výše uvedeného zájemce o koupi k podpisu Radou schváleného textu
smlouvy

c.

T: a) 31.12. 2003
    b) 20.1. 2004
    c) 15.1. 2004
Z: Starosta



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/8/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

v y h l a š u j e

záměr na prodej pozemku parc.č. 2318/12, k.ú. Suchdol o výměře 29 m2
1.

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
2.

Prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 30.740,- Kča.
Podmínkou prodeje je zřízení věcného břemene vstupu cizích osob na pozemek
parc.č. 2318/12, k.ú. Suchdol, za účelem případné opravy komunikace ve
prospěch Městské části Praha - Suchdol, které bylo ohodnoceno znaleckým
posudkem ve výši 10.000,- Kč

b.

Přednostní prodej panu Ing. Tomáši Kubátovic.
Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvyd.

u k l á d á

vyvěsit oznámení o vyhlášení záměru na úřední desce po dobu 30 dnů
3.

Z: starosta
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/9/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
v y h l a š u j e

záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/8, k.ú. Suchdol o výměře 6 m2
1.

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
2.

prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 9.120,-Kča.
přednostní prodej Vladimíru a Jaroslavě Dorošenkovýmb.
kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvyc.

u k l á d á

vyvěsit oznámení o vyhlášení záměru na úřední desce po dobu 30 dnů
3.

Z: starosta
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/10/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
v y h l a š u j e1.



záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/9, k.ú. Suchdol o výměře 6 m2

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
2.

Prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 9.120,-Kča.
Přednostní prodej JUDr. Aleně Kohoutkovéb.
Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvyc.

u k l á d á

vyvěsit oznámení o vyhlášení záměru na úřední desce po dobu 30 dnů
3.

Z: starosta
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/11/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
v y h l a š u j e

záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/10, k.ú. Suchdol o výměře 6 m2
1.

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
2.

Prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 9.120,-Kča.
Přednostní prodej MUDr. Pavlu Šnajdrovib.
Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvyc.

u k l á d á

vyvěsit oznámení o vyhlášení záměru na úřední desce po dobu 30 dnů
3.

Z: starosta
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/12/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
v y h l a š u j e

záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/11, k.ú. Suchdol o výměře 6 m2
1.

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
2.

Prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 9.120,-Kča.
Přednostní prodej Jaroslavu a Haně Hendrychovýmb.
Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvyc.

u k l á d á

vyvěsit oznámení o vyhlášení záměru na úřední desce po dobu 30 dnů
3.

Z: starosta T: neprodleně



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/13/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
v y h l a š u j e

záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/12, k.ú. Suchdol o výměře 6 m2
1.

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
2.

Prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 9.120,-Kča.
Přednostní prodej Gejzovi a Vlastě Schramovýmb.
Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvyc.

u k l á d á

vyvěsit oznámení o vyhlášení záměru na úřední desce po dobu 30 dnů
3.

Z: starosta
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/14/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
v y h l a š u j e

záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/13, k.ú. Suchdol o výměře 6 m2
1.

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
2.

Prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 9.120,-Kča.
Přednostní prodej Janovi a Jiřině Müllerovýmb.
Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvyc.

u k l á d á

vyvěsit oznámení o vyhlášení záměru na úřední desce po dobu 30 dnů
3.

Z: starosta
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/15/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
v y h l a š u j e

záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/14, k.ú. Suchdol o výměře 7 m2
1.

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
2.

Prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 10.640,-Kča.
Přednostní prodej Vladimíru a Pavle Šímovýmb.
Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvyc.



u k l á d á

vyvěsit oznámení o vyhlášení záměru na úřední desce po dobu 30 dnů
3.

Z: starosta
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/16/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
s c h v a l u j e:

přijetí daru pozemku parc.č. 1627/72 v k.ú. Suchdol z vlastnictví České republiky
- Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, organizační složky státu, se sídlem
v Praze 1, Karmelitská 7, PSČ 118 12, IČ 00022985, zastoupené JUDr. Petrou
Buzkovou - ministryní do vlastnictví hl.m. Prahy, svěřeno MČ Praha - Suchdol

1.

u k l á d á:

zajistit realizaci bodu 1) tohoto usnesení
2.

Z: Rada MČ Praha- Suchdol
T: Neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/17/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e  n a  v ě d o m í:
zápisy Rady Městské části Praha - Suchdol za uplynulé období sdělená:
Zápisem z 30. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 3.9. 20031.
Zápisem z 31. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 10.9. 20032.
Zápisem z 32. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 17.9. 20033.
Zápisem z 33. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 24.9. 20034.
Zápisem z 34. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 1.10. 20035.
Zápisem z 35. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 8.10. 20036.
Zápisem z 36. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 15.10. 20037.
Zápisem z 37. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 22.10. 20038.
Zápisem z 38. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 5.11. 20039.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/18/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
s o u h l a s í

se změnou územního plánu na pozemku parc.č. 1645/1 v k.ú. Suchdol ze "ZVS -
vysoké školy a vysokoškolské koleje" na "OC - čistě obytné území"

1.



u k l á d á

sdělit uvedené stanovisko Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol k navrhované
změně žadatelům panu Josefu Neumannovi a Milanu Neumannovi

2.

T: neprodleně
Z: starosta

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 7/19/2003
ze dne 20.11. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
u k l á d á
předložit zastupitelstvu zprávu o činnosti Rady MČ Praha - Suchdol za uplynulý
rok

1.

Zařadit na program jednání Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol v lednu 2004 bod
"Volby členů do Rady MČ Praha - Suchdol"

2.

Z: ad 1) a 2) starosta
T: ad 1) k termínu zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol v lednu 2004
    ad 2) 31.1. 2004


