
ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ Praha - Suchdol

dne 23.9. 2004
Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů
Omluveni: MUDr. Radvanská, Mgr. Halová, Ing. Hejl
Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta informoval, že
usnesení z minulých zastupitelstev jsou naplněna.
Starosta seznámil zastupitele s programem 14. zasedání ZMČ Praha – Suchdol.
Hlasování o navrženém programu 14. zasedání: pro: 12 , proti:0 , zdržel se: 0
Volba návrhového výboru. Navrženi byli: Mgr. Matula, Ing. Skála
Hlasování o návrhu: pro: 12 , proti: 0 , zdržel se: 0
Volba ověřovatelů. Navrženi byli: Mgr. Borová, Mgr. Lacinová
Hlasování o návrhu: pro: 12 , proti: 0, zdržel se: 0
Určení zapisovatele: Ing. Krulíková – tajemnice ÚMČ

Program zasedání:
Diskuse. Starosta se obrátil na zástupce politických stran, aby delegovali členy do okrskových komisí
pro volby do Senátu Parlamentu České republiky. Poslední termín je 6. 10. 2004.
Starosta odpověděl na dotazy z minulého zasedání:
Ing. Krause – na dotaz, kdo se zúčastnil posledního územního řízení pro stavbu optimalizace trati,
starosta písemně odpověděl.
pí Doubková – k situaci v ZŠ – rada rozhodla o ustavení rady školy, kde budou 3 zástupci pedagogů, 3
zřizovatele a 3 rodičů žáků; Volby ve škole probíhají. Zástupce rady školy se zúčastní konkursního
řízení na nového ředitele ZŠ v únoru 2005.
pí Chiligsworth žádala o pomoc pro pí Kalfusovou – jedná se o domovní kanalizační přípojku, kterou
musí majitel nemovitosti vyřešit vlastními prostředky.
Pí Suchá se dotazovala na skládku za zdí stavebnin Prošek – bylo projednáno s MHMP odborem
infrastruktury, který se bude nadále tímto územím zabývat.
Travní porost podle Vltavy v Dolním Sedlci - byl posekán
Ořezání keře u pí Zelené – p. starosta osobně prověřil a nevidí to jako závažnou záležitost.
Vyčištění vpusti pod tratí – TSK byla dopisem požádána o vyčištění vpusti.
Pí Valentová – připomínka k zápisu – pí Valentová se omluvila na minulé zasedání, bylo však uvedeno,
že se neomluvila. Tajemnice se pí Valentové omluvila.
Pí Venzarová
- kanály v Sedlci nebyly vyčištěny
– žádá o změnu cedulky „Riverside 43 Suchdol“ na „Riverside 43 Sedlec“
- diskutovala k situaci v podjezdu pod tratí v Sedlci, není označeno, kdo má přednost, není označeno
kde je chodník, není vidět do ul. V Sedlci, pí Venzarová upozorňuje, že se tam může stát havárie.
Nedostatky objevil občan ne úředník. Žádá o písemnou odpověď.
P. starosta odpověděl, že doposud zde tento podchod sloužil. MČ se v záležitostí řádného označení této
lokality obrátí se žádostí o řešení na silniční správní úřad – odbor dopravyÚMČ Praha 6.
pí Jirčíková – dotázala se na kolaudaci stavby optimalizace trati v Dolním Sedlci, fa SKANSKA,, kdy
bude a kam se obrátit v záležitosti dostavby. P. starosta uvedl, že o stavu kolaudačního řízení a
možnosti uplatnit protihlukové stěny bude pí Jirčíková písemně informována.
p. Krause – požádal o informaci o jednání s Prahou 6 o změně hranic. P. starosta stručně informoval o
dosavadním postupu. P. Krause dále žádá o písemnou informaci, kolik stála oprava pronajaté školy,
kolik z toho byla pojistka, kolik stála oprava Speciálního domova mládeže; proč č.p. 33 nebylo
pojištěno.
Během diskuse se na zastupitelstvo dostavil Ing. Hejl.
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Mgr. Borová – požádala o možnost, aby v rámci diskuse mohli vystoupit pedagogové ze základní školy
M. Alše.
Mgr. Herešová, ředitelka ZŠ – pedagogové ZŠ navštívili zastupitelstvo, kde se na jednáních projednává
situace ve škole bez přítomnosti zástupců školy. Informovala, že v současné době proběhla ve škole
hloubková inspekce, která shledala, že práce školy je v pořádku. Nespokojení rodiče na hlavním výboru
školy nevystoupili. P. ředitelka reagovala na stížnosti. Pokud rodiče mají výhrady, žádá, aby věci řešili
na půdě školy. Od září začal nový školní rok, atmosféra je dobrá, ale znovu jdou útoky na školu.
Rodiče, kteří si stěžují, nemluví za celou školu; škola má přes 400 dětí.
Ing. Hala – před samoobsluhou je v době deště zatopená vozovka. Voda přetéká do pole přes
komunikaci. Je tam ucpaný odvod do kanalizace. Ing. Hala žádá o řešení. Ing. Hejl uvedl, že TSK byla
během léta několikrát vyzvána k nápravě.
Informace o stavu jednání Rady MČ Praha – Suchdol a Rady MČ Praha 6 týkající se změny hranic
mezi oběma MČ.
Diskuse: P. starosta přivítal na zasedání delegaci v čele s panem starostou MČ Praha 6 Mgr. Chalupou.
P. starosta MČ Praha - Suchdol předal slovo Mgr. Chalupovi. Ten rekapituloval postup projednání nové
hranice mezi MČ Praha 6 a MČ Praha – Suchdol – varianty hranic. P. starosta Chalupa uvedl, že tento
postup nikam nevede. Na základě jednání v radě MČ Praha 6 nabídl 2 varianty řešení, var. 1
nezahrnuje domy na Kamýcké a těleso trati. Pro tuto variantu je připravena dohoda, která může být
podepsána. Z finančního hlediska MČ Praha 6 odpustí MČ Praze - Suchdol dluh, který má MČ Praha –
Suchdol vůči MČ Praha 6. 2. varianta zahrnuje domy na Kamýcké a těleso trati - i v tomto případě je
připravena dohoda, kromě odpuštění dluhu bude předloženo memorandum o uhrazení nákladů na
rekonstrukci objektů MČ po povodni bez dotací, pojistného plnění, darů, výnosů sbírek a podobných
plnění, dosavadních nájmů po rekonstrukci z těchto rekonstruovaných objektů. P. starosta Chalupa
navrhuje jednu z těchto variant schválit, potom by došlo ke změně hranic k 1.1. 2005. P. starosta Čížek
uvedl, že Zastupitelstvo MČ Praha – Suchdol dostalo k dispozici předložené materiály teprve na tomto
zasedání. Uvedl, že tuto záležitost musí do zastupitelstva předložit některý ze zastupitelů. P. starosta
Chalupa uznal tuto skutečnost.
Mgr. Borová – citovala usnesení z minulého zasedání
P. Ptáček - Dolní Sedlec přišel s majetkem, který zůstává celý v MČ. P Ptáček se jako zastupitel
omlouvá sedleckým občanům, vyzval k jednoznačnému řešení.
P. starosta Čížek vyzval, aby některý ze zastupitelů MČ Praha – Suchdol předložil věc zastupitelstvu
k projednání.
P. Holý navrhuje projednat na dnešním zasedání nový bod: Rozdělení Dolního a Horního Sedlce a
změna hranic městských částí.
Ing. Skála komentoval informaci p. starosty Čížka – finanční záležitosti byly projednány s Mgr.
Košackým, žádné materiály o této otázce nebyly poskytnuty, až na dnešním zasedání.
Ing. Trnková, místostarostka MČ Praha 6, požádala o vystoupení na jednání. Zastupitelstvo
jednomyslně souhlasilo s vystoupením Ing. Trnkové. Ing. Trnková uvedla, že varianty byly
projednávány a sama na jednání navrhla finanční vyrovnání.
p. Holý – navrhnul zařazení nového bodu 1 a, který se bude týkat rozhodnutí o změně hranic.
Mgr. Matula - uvedl, že návrh p. starosty Chalupy byl natolik jasný, že ho musí každý pochopit a proto
navrhuje: je třeba, aby p. předkladatel předložil nový text usnesení, aby se rada odebrala k poradě a
Ing. Hejl po této poradě předložil nový návrh usnesení; tak by se předešlo emocím.
P. starosta Čížek opět uvedl, že je nutno postupovat podle jednacího řádu.
P. starosta Chalupa se ztotožnil s názorem p. starosty Čížka, p. starosta Chalupa navrhnul předložení
materiálů všem zastupitelům a požádal o dobrou vůli se dohodnout.
Mgr. Lacinová – vyjádřila vůli postupovat podle předpisů, a chovat se jako dobrý hospodář, dále
uvedla, na základě výroku pana starosty Chalupy, že nabídka je pouze pro dnešní den, se cítí pod
tlakem. P. starosta Chalupa uvedl, že zítra by mohlo dohodu a memorandum projednat zastupitelstvo
MČ Praha 6.
P. Holý uvedl, že od února nebylo nic dohodnuto. Ztotožňuje se s návrhem p. starosty Chalupy.
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Ing. Skála navrhnul ukončení diskuse a dále setkání zastupitelů v přestávce po skupinách nad
problémem zařazení bodu.
10. min. přestávka
Na žádost p. Holého navrhuje p. starosta Čížek do programu zařadit bod 1a Schválení změny hranic
mezi MČ Praha – Suchdol a MČ Praha 6.
Hlasování o zařazení uvedeného bodu: pro: 11; proti 0, zdržel se: 1
1a) Schválení změny hranic mezi MČ Praha – Suchdol a MČ Praha 6. Diskuse: p. Ptáček uznává, že
nájem z Riverside byl pouze 1 rok, nepochybuje, že se MČ Praha 6 s Prahou – Suchdol vyrovná. Klub
ODS navrhuje zelenou variantu. P. Holý vyjádřil podivení, proč rada s touto variantou nesouhlasí.
p. Skála – rekapituloval usnesení zastupitelstva – 2 usnesení zavazuje k variantě modré, kdy se připojí i
domky na Kamýcké u zastávky mrazíren. K finančnímu vyrovnání navrhuje zohlednit nájemné
v minulosti, kdy bylo vkládáno Riverside do objektu. Mgr. Matula – připomněl činnost kontrolního
výboru na kontrole objektu 43, objekt 33 nebyl objektem kontroly. Ve zprávě z kontroly bylo
konstatováno, že oprava byla financována z pojistného plnění, MČ platila pouze část za stavební dozor.
Uvedl, že zastupitelstvo nebylo informováno o žádných částkách; jako předseda kontrolního výboru
uvedl, že ve zprávě kontrolního výboru bylo vše vyčísleno. Memorandum Prahy 6 je pregnantně
připraveno.
K memorandu a výsledku kontroly oprav Riverside diskutovala dále Mgr. Lacinová.
Mgr. Chalupa – uvedl, že z hlediska financování MČ Praha 6 není Dolní Sedlec významným přínosem.
MČ Praha 6 bude investovat do oprav komunikací, vybudování hřiště apod. Nikdo ze Suchdola se
nezeptal, jak se bude Praha 6 o Dolní Sedlec starat. MČ Praha 6 nikdy nebude počítat, kolik za povodní
investovala do Sedlce. Rozvojové území si Praha 6 nebude nárokovat, všechna zůstávají v Suchdole.
Navrhuje brát věc jako snahu se dohodnout. Mgr. Lacinová – vyjádřila potěšení, že MČ Praha 6 teď
bude do Dolního Sedlce investovat to, co za 70 let neudělala. Mgr. Borová – postrádá konkrétní
materiály a předložení konkrétního usnesení a konkrétní návrh usnesení. Ing. Skála – žádá
memorandum doplnit i o investice před povodní. Ing. Hejl – zeptal se přítomných právníků, kdy dochází
k podpisu dohody, zda až po projednání na katastru a projednání na zastupitelstvu – p. právník
odpověděl, že podepisuje se nejprve dohoda a potom se projedná na katastrálním úřadě a potom požádá
o souhlas zastupitelstvo hl.m. Prahy; stejně se vyjádřil i pan starosta Chalupa.
Mgr. Borová opět připomněla, že do dnešního dne se dohoda ze strany MČ Praha – Suchdol
neprojednala.
Pan starosta Čížek navrhnul, aby se projednala nejprve změna hranic – vedení nové hranice.
P. starosta Čížek uvedl alternativní variaci k variantě 1 – připojení domků na Kamýcké u zastávky
MHD.
přestávka 10 min
P. starosta Chalupa zrekapituloval navrženou variaci varianty 1
O věci diskutovali p. Holý, Ing. Skála, Mgr. Lacinová, p. starosta Čížek.
P. Holý jako navrhovatel bodu navrhnul hlasovat o variantě 1.
Starosta Čížek navrhuje hlasovat o jednotlivých bodech odděleně a žádá návrhovou komisi o návrh
jednotlivých usnesení:
Hlasování o návrhu usnesení č.j. 14/1a/2004 o změně hranic Městských částí Praha 6 a Praha-Suchdol
k 1.1.2005 popsanou v příloze č. 1 (snímek katastrální mapy s legendou) Hlasování o usnesení: Pro: 10
zdržel se: 2 proti: 1
Hlasování o návrhu usnesení č.j. 14/1b/2004 o dohodě o změně hranic městských částí dle § 11 odst.3
zák.č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze, jejíž text je nedílnou přílohou tohoto usnesení (příloha č.2). Hlasování
o usnesení: pro: 6 zdržel se: 5 proti: 2. Usnesení nebylo přijato.
P. starosta Chalupa požádal o schůzku s p. starostou Čížkem o kvůli odstranění překážek v dohodě.
přestávka 10 min.
Před projednáním bodu 2 opustil jednání Mgr. Matula.
Informace o čerpání prostředků z povodňového fondu hl.m. Prahy na opravy bytového fondu
poškozeného povodněmi v roce 2002. Diskuse: 0 Zastupitelstvo bere na vědomí. Hlasování o
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usnesení:pro: 12 proti: zdržel se:
Po projednání bodu 2 se na zasedání vrátil Mgr. Matula.
P. starosta navrhnul zařazení bodu 3, znovu „Schválení změny hranic mezi MČ Praha – Suchdol a MČ
Praha 6“. Hlasování o zařazení bodu na program: Pro:12, proti: 1 zdržel se 0
Schválení změny hranic mezi MČ Praha – Suchdol a MČ Praha 6.

Hlasování o návrhu usnesení č. 13/3/2004 - bodu č. 1 usnesení (revokace usnesení ZMČ č.
13/1/2004): pro: 12 zdržel se: 1 proti: 0

a.

Hlasování o návrhu usnesení č. 13/3/2004 - bodu č. 2 usnesení (revokace usnesení ZMČ č.
14/1a/2004): pro: 12 zdržel se: 1 proti: 0

b.

Hlasování o návrhu usnesení č. 13/3/2004 bodu č.3,4,5 : Hlasování: pro: 10 proti: 1 zdržel se: 2c.
Po projednání bodu 3 odešel p. Ptáček.

4.

Vyhodnocení záměru č. 17. 2004 na prodej domu č.p. 41 v k.ú. Sedlec Bytovému družstvu Sedlec 41,
které tvoří nájemníci domu. Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

5.

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha – Suchdol za I. pololetí 2004 Diskuse: Mgr. Matula: technická
připomínka ke kapitole infrastruktury – citované vyjádření pana primátora není pravdivé. Zastupitelstvo
bere na vědomí.

6.

Zpráva o plnění rozpočtu za I. pololetí 2004. Diskuse: Pí Fafejtová: vyslovila kritiku předkládaného
materiálu z hlediska jeho správnosti a přehlednosti. K bodu dále diskutovali. Mgr. Lacinová, Mgr.
Matula. Hlasování o usnesení: pro:10 zdržel se: 2 proti: 0

7.

Vyhlášení záměru na prodej pozemkových parcel č. 1635/1 a 1635/2 v k.ú. Suchdol bytovému družstvu
„Kamýcká 934“, které jsou zastavěny domy č.p. 934 a 935. Diskuse: Ing. Skála navrhuje, aby byl návrh
usnesení doplněn o splátkový kalendář. Hlasování o usnesení:pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

8.

Vyhlášení záměru na prodej pozemkových parcel č. 1634/1 a 1635/2 v k.ú. Suchdol bytovému družstvu
„Kamýcká 936“, které jsou zastaveny domy č.p. 936 a 937. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 12
proti: 0 zdržel se: 0

9.

Vyhlášení záměru na prodej pozemku č. parc. 133/1 v k.ú. Sedlec. Diskuse: Mgr. Matula navrhuje výraz
záměr nahradit výrazem prodej. Hlasování o upraveném usnesení:pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

10.

Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva MČ. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: pro: 10
proti: 1 zdržel se: 1

11.

Zapojení finančních prostředků z FRR do rozpočtu na rok 2005 Diskuse: Hlasování o usnesení:pro: 8
proti: 0 zdržel se: 4

12.

Usnesení Rady MČ Praha - Suchdol za uplynulé období Diskuse: Zastupitelstvo bere na vědomí.13.
Interpelace14.

Zasedání bylo ukončeno ve 23.40 hod.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 14/1/2004
ze dne 23.9.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o jednání s MČ Praha 6 ve věci změny hranic mezi MČ Praha – Suchdol a MČ
Praha 6

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 14/2/2004
ze dne 23.9.2004



Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

b e r e  n a  v ě d o m í

průběžnou zprávu k datu 26.7. 2004 o čerpání příspěvků z Povodňového fondu hl.m.
Prahy na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, která je
přílohou tohoto usnesení

1.

u k l á d á

vyúčtovat celkové čerpání z povodňového fondu hl.m. Praze v rámci finančního
vypořádání za rok 2004

2.

Z. Ekonomický odbor
T: 31.1. 2004

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 14/4/2004
ze dne 23.9.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

prodej bytového domu č.p. 41 včetně pozemku parc.č. 129 o výměře 256 m2
zastavěného domem č.p. 41, a pozemek parc.č. 128 o výměře 616 m2, vše v k.ú. Sedlec
Bytovému družstvu SEDLEC 41, jehož členy jsou oprávnění nájemníci domu č.p. 41

Podmínky prodeje:
Prodej za cenu stanovenou opraveným znaleckým posudkem, která činí
1 580 640,- Kč

1.

Kupní cena bude rozložena na splátky po dobu 10 let s podmínkou úhrady 25 %
kupní ceny do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy a s podmínkou, že kupující
pojistí nemovitost po dobu splátek

2.

Zřízení předkupního a zástavního práva ve prospěch prodávajícího do doby
uhrazení celé ceny nemovitosti

3.

1.

u k l á d á

Vypracovat v souladu s podmínkami záměru 17.2004 návrh smlouvy na prodej
nemovitosti a zřízení věcného břemene 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.

2.

T: a) 15.10. 2004
    b) 31.10. 2004
    c) 15.11. 2004
Z: Starosta

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 14/5/2004
ze dne 23.9.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol



b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady MČ Praha – Suchdol za I. pololetí 2004

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 14/6/2004
ze dne 23.9.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

b e r e  n a  v ě d o m í

předložené plnění a čerpání rozpočtu MČ Praha - Suchdol za I. pololetí roku 2004:

Příjmová část
upravený rozpočet
tis. Kč

plnění 06/04
tis. Kč

plnění 06/04
%

Třída 1 – Daňové příjmy 2.370 1.418 60

Třída 2 – Nedaňové příjmy 385 406 105

Třída 4 – Přijaté dotace 32.444 29.132 90

Příjmy celkem 35.199 30.957 88

Výdajová část

Třída 5 – Běžné výdaje 36.106 10.389 29

Třída 6 – Kapitálové výdaje 2.594 43 2

Výdaje celkem 38.700 10.431 27

1.

u k l á d á

předložit k projednání závěrečný účet MČ Praha – Suchdol se zprávu o hospodaření
MČ Praha - Suchdol za rok 2004

2.

T: 30.6. 2005
Z: Rada MČ

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 14/7/2004
ze dne 23.9.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

v y h l a š u j e

záměr na prodej pozemků parc.č. 1635/1 v k.ú. Suchdol, zastavěná plocha, o výměře
247 m2 a parc.č. 1635/2 v k.ú. Suchdol, zastavěná plocha, o výměře 267 m2 ,
zastavěných domy č.p. 934 a 935

1.

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
Prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 411.200,-  Kč za oba
pozemky

1.

Kupní cena bude uhrazena v následujících splátkách:
1. splátka ve výši 131.200,- Kč při podpisu smlouvy
2. splátka ve výši 140.000,- Kč listopad 2005
3. splátka ve výši 140.000,- Kč červen 2006

2.

Přednostní prodej Bytovému družstvu Kamýcká 9343.

2.



Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy4.
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. 14/8/2004
ze dne 23.9.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

v y h l a š u j e

záměr na prodej pozemku parc.č. 1634/1 v k.ú. Suchdol, zastavěná plocha, o výměře
247 m2 a parc.č. 1634/2 v k.ú. Suchdol, zastavěná plocha, o výměře 268 m2
zastavěných domy č.p. 936 a 937

1.

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
Prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 412.000,- Kč za oba
pozemky

1.

Přednostní prodej Družstvu Kamýcká 9362.
Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy3.

2.

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. 14/9/2004
ze dne 23.9.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

v y h l a š u j e

záměr na prodej pozemku parc.č. 133/1 v k.ú. Sedlec, zahrada, o výměře 1982 m2
1.

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
prodej zájemci, který nabídne nejvyšší cenu; zájemci svůj návrh zašlou na adresu
Úřadu Městské části Praha – Suchdol, Internacionální 734, 16500 Praha 6 –
Suchdol, obálku označí slovem „soutěž“ a číslem záměru

a.

minimální cenou je cena stanovená znaleckým posudkem ve výši 217.720,- Kčb.
nabídky budou po uplynutí lhůty pro vyvěšení záměru, která činí 30 dní,
vyhodnoceny na nejbližším zasedání zastupitelstva MČ

c.

smlouva bude podepsána do 45 dnů od schválení prodeje zastupitelstvemd.
kupní cena musí být uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvye.

2.

u k l á d á

zveřejnit záměr na úřední desce Úřadu MČ Praha – Suchdol po dobu 30 dní
3.



T: neprodleně
Z: starosta

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 14/10/2004
ze dne 23.9.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

od 1.10. 2004 následující výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva
MČ Praha - Suchdol
Funkce Měsíční odměna

Zástupce starosty Kč 10 200,--

Člen Rady Kč 1 500,--

Předseda výboru, komise Kč 1 200,--

Člen výboru, komise Kč 1 000,--

Člen zastupitelstva Kč 500,--

1.

u k l á d á

zabezpečit plnění usnesení
2.

Z: Rada MČ Praha – Suchdol
T: průběžně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 14/11/2004
ze dne 23.9.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

b e r e  n a  v ě d o m í

návrh nevyrovnaného rozpočtu MČ Praha – Suchdol na rok 2005
1.

s c h v a l u j e

následující priority rozpočtu MČ Praha - Suchdol na rok 2005: opravy komunikací
2.

s c h v a l u j e

použití fondu rezervního a rozvojového ve výši 2,000.000,- Kč ke krytí priorit rozpočtu
roku 2005

3.

u k l á d á

předložit vyrovnaný rozpočet na rok 2005 k druhému čtení
4.

T: 30.11. 2004
Z: Rada MČ

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 14/12/2004
ze dne 23.9.2004



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  65. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 21.6. 20041.
Zápisem z  66. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 28.6. 20042.
Zápisem z  67. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 7.7. 20043.
Zápisem z 68. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 12.7. 20044.
Zápisem z  69. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 26.7. 20045.
Zápisem z 70. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 2.8. 20046.
Zápisem z  71. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 16.8. 20047.
Zápisem z 72. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 30.8. 20048.
Zápisem z  73. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 6.9. 20049.
Zápisem z 74. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 13.9. 200410.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 14/1a/2004
ze dne 23.9.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
s c h v a l u j e
změnu hranic Městských částí Praha 6 a Praha-Suchdol k 1.1.2005 popsanou v příloze č. 1
(snímek katastrální mapy s legendou)

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 14/3/2004
ze dne 23.9.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

r e v o k u j e

usnesení zastupitelstva č.j. 13/1/2004
1.

r e v o k u j e

usnesení 14/1a/2004
2.

s c h v a l u j e

změnu hranic Městských částí Praha 6 a Praha-Suchdol k 1.1.2005 popsanou v příloze
č. 1 (snímek katastrální mapy s legendou)

3.

s c h v a l u j e

Dohodu o změně hranic městských částí dle § 11 odst. 3 zák.č. 131/2000 Sb. o
hl.m.Praze, jejíž text je nedílnou přílohou tohoto usnesení (příloha č.2)

1.

Memorandum o finančním vyrovnání, jehož text je nedílnou přílohou tohoto
usnesení (příloha č.3)

2.

4.

u k l á d á

tajemnici a radě činit všechny kroky potřebné k naplnění této Dohody v uvedeném
termínu

5.


