
sTARosTA MČ PRAHA.SUCHDoL
svolává na

sTŘEDU 23. ČERVNA 2o1o oD 18.oo HoD.
23. zAsEDÁruí znsrUPITELsTVA

nnČ pnnuA.sucHDoL
Zasedání se uskuteční ve ve|ké zasedací místnosti

Úřadu MČ Praha.Suchdol (2. patro)

DopIněný program zasedání:

0. Diskuse

1. Podnět rodičů k řešení situace na ZŠ M. Alše.

2'Závěrečný účet městské části Praha.Suchdo| za rok 2009.

3. Vyhodnocení záměru ě,17.201o na vzájemnou směnu pozemku parc.ě' 2282116, k.ú. Suchdo| o

výměře 99 m2 ve vtastnictví Hany a Radima Dudových za pozemky parc.č. 22g2I1, díl c o výměře

76m2 a 2299t,|, díl g o výměře 23 m2, vše k.ú. Suchdot, ve vtastnictví hlavního města Prahy,

svěřena správa nemovitostí ve vlastnictví obce městské ěásti Praha€uchdol.

4. Vyh|ášen i záměru na prodej pozemku parc.č. 227619, k.ú. Suchdol o výměře 22 m2.

5. Prodej pozemku parc'č. 2299125, k.ú' Suchdol, pozemek pod garáŽí, schvá|eného usnesením č.j.

21l2l2010 ze dne 29'4.2010 -změna adresy kupujících manželů Kromkových.

6. Návrh rozpočtového opatření -zřizeni samostatné poloŽky 6121v odd. $ 311í (mateřské školy)

pro financování nástavby MŠ Gagarinova.

7 ' Bezúp|atný převod movitého majetku - hasiěského vozidla L|Az cAs2sK, RZ Ao44-84 - do

majetku městské ěásti Praha 16.

8' Revokace usnesení č},j. 1911412009 ze dne 12'11. 2009; schválení úpIatného nabytí pozemků

parc'č. 6/60, 6/58, 1627l12o a 16271125, k.ú. Suchdol, od Central Group a.s. z důvodu změny v

číslování pozemků.

9' Zíizeni věcného břemene na pozemku parc.ě. 2375, k'ú. Suchdol, ul. lnternacionální, pro

umístění kana|izačního řadu a vsakovací jímky dešt'ové kanalizace pro dům é'p.1249,

í0. Revokace usnesenízastupitelstva ě.j. 141212008 ze dne 4.12.2008;zřízení věcného břemene na

pozemku parc.č. 2375, k'ú, Suchdo|, ul. lnternacionální, pro vjezd do podzemních garáží domu č.p.

1249, k'ú. Suchdo!.

11. Usnesení Rady MČ Praha.Suchdotza up|ynulé období.

12'Zámér na prodej pozemku parc.ě. 2299t18, k.ú. Suchdolovýměře í9 m2, pozemek pod garáží.

13. lnterpelace.

Zasedání je veřejné'

V Praze dne 23.6. 2010
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lng.-Petr Hejl
starosta MC Praha - Suchdol

UMC P SUCH 01738/2010



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha.Suchdo|
č.j. 231112010
ze dne 23.6. 2010

zAsTUPlTELsTVo uČ pnaHA.sUcH DoL
1. Zastupite|stvo MČ je ve|mi znepokojeno situací v zák|adní Ško|e Miko|áše A|Še:

. d|ouhodobě k|esá počet žákŮ zák|adní Ško|y kvů|i přestupŮm Žáků nejen na více|etá
gymnázia, a|e i j iné zák|adní Ško|y;

o docházÍ k případŮm šikany meŽ žáky zák|adní Ško|y, o jej ich řešení vedením školy
není zřizovatel informován,

o vedení zák|adní ško|y nezabezpečuje pedagogům kva|itní podmínky pro výuku, nebot'
organizačně nezajist i lo moŽnost vyuŽívání z dotací pořízené výpoČetní techniky.
Nedostatky se projevují v chybějící iniciativě a koordinační činnosti vedení Ško|y,
nedostatečné komunikaci mezi vedením a pedagogy i směrem k veřejnosti;

. ředite| ško|y dostatečně nespoIupracuje se ško|skou radou;

. ředite| ško|y nezabezpeč|| dozor ve třídách druhého stupně během porady
s pedagogy dne 17.6 '  v  průběhu páté vyučovacÍ hodiny.

2. Zastupite|stvo uk|ádá Radě městské části Praha-Suchdo| na zák|adě doŠ|ých a při
jednání prezentovaných podnětů rodióů, členů pedagogického sboru zák|adní Ško|y a
Sko|ské rady Zák|adní ško|y MikoláŠe A|še bezodk|adně řeŠit nasta|ou situaci s vedením
zák|adní Ško|y.

3. Zastupite|stvo Žádá vedení ško|y, aby se zúčastni|o jednání Rady městské Části Praha-
Suchdo| v pondě|í 28.  června 20,1O od 16:30 hodin.

Termín: bezodkIadně

Souh|as návrh.  výboru:

Podpis ověřovateIe:

Podpis starosty MČ



Usnese ni Zastupitelstva MČ Praha.Suchdol

č.j. 231212010
ze dne 23.6. 2010

ZASTUPITELSTVO MC PRAHA.SUCHDOL

1)p ro j edna l o
Zprávu o p|nění rozpočtu a vyúčtování výs|edku hospodařenÍ MČ Praha-Suchdo| za rok 2OO9
aZprávu o přezkoumání hospodaření MČ Praha-Suchdo| za rok 2009

2 )  s chva lu j e
závěrečnÝ účet MČ Praha-Suchdo| za rok 2009

-za h|avní činnost s výs|edky po konso|idaci:
příjmy za h|avní činnost
výdaje za h|avní činnost
saldo příjmŮ a výdajů/schodek

-za hospodářskou činnost s výs|edky:
výnosy ceIkem
nák|ady ceIkem
výs|edek hospodařenÍ před zdaněním

KČ 26 092859,71
Kč 28 522 440,54
Kč 2 429 580,83

který je krytý z úspor hospodaření z minu|ých |et

Kc 10 620 112,71
Kc  3  991  114 ,54
Kč 6 34B 559'31

-za finanční vypořádání za rok 2009 se vztahy městské cásti ke státnímu rozpoČtu a
rozpočtu hl. m. Prahv
MČ odvede do stáiního rozpoČtu KČ 0'oo

do rozpoctu h|. m. Prahy Kč 58 894,75
MČ obdrŽí zezdrojŮstát. rozpočtu Kč 261,40

ze zdrojÚ h|. m. Prahy Kč 0,00

3 )  souh l a s í
ve smys|u ustanovení par. 17 odst. 7 písm. b) Zákona Ó' 25012000 Sb. o rozpočtových
pravid|ech územních rozpočtů, ve znění pozdějŠích předpisů, s uzavřením celoročního
hospodaření MČ Praha-Suchdol za rok 2oo9 vyjádřením souhlasu s výhradou
nedostatků uvedených ve ,,Zprávě o přezkoumání hospodaření městské části Praha-
Suchdol zarok 2009"

4 )uk ! ádá
a) odstranit nedostatky uvedené ve ,,Zprávě o přezkoumání hospodaření městské části
Praha-Suchdo| za rok 2009.. s tím, Že městská část bude důs|edně dbát na dodrŽování
Vyh|ášky Ó. 32312002 S. o rozpočtové sk|adbě, aby zatřídění výdajů rozpočtu by|o průkazné,
a na dodrŽování Zákona 563/1991 Sb. o Účetnictví, aby by|o úp|né, ve správné výŠi a
orůkazné.

Souhlas návrh. výboru

Podpis ověřovateIe

Podpis starosty MČ



b) podat písemnou informaci o projednání zprávy o výs|edku hospodaření v MC Praha-
Suchdo| za rok 2009 a opatřeních při jatých k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této
zprávě Magistrátu h|.m. Prahy, odboru kontro|ních Činností
c) podat písemnou zprávu o p|nění opatření při jatých k nápravě chyb a nedostatků ze zprávy
o přezkoumání hospodaření v MČ Praha-Suchdo| za rok 2oo9 Zastupite|stvu MČ a
Magist rátu h| .m. Prahy,  odboru kontro|ních činností

Z'. ad a) pracovníci uvedení v opatřeních k nápravě nedostatků
ad b), ad c) starosta

T :  ad  a )  31 .7  .2010
ad b)  s0 .6 .  2010
ad c)  31.10.  2010

Souh|as návrh '  výboru:

Podpis ověřovateIe:

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva Mc Praha.Suchdo!

č.j. 231312010
ze dne 23.6.2010

zAsTUPlTELsTVo uČ pnnHA-sUcHDoL
' t ) s  c  h  v  a  I  u  j  e
vzá jemnou směnu Částí  pozemkŮ parcČ'  2282110,229211 a229217 vŠe v  k .Ú .  Suchdo|o ce|kové
výměře 99 m2 vyznaČených na Měřickém náčrtu k'Ú' Suchdo| zak.Č 1326-5012010, ZPMZ 1326 mezi
Městskou částí Praha-Suchdo| a manŽe|y Radimem Dudou a Hanou Dudovou (SJM) s cí|em scel i t
pozemky ve v|astnictví manŽe|ů Radima Dudy a Hany Dudové (SJM) azabezpečit přístup k ÚzemÍ
mezi u|icemi Ke|tů, U Roztockého háje a otvovická z u|ice otvovická
Pozemky před směnou:
a) pozemky ve v|astnictví manŽe|ů Radima Dudy a Hany Dudové (SJM) uvedených na | istu vlastnictví
Č. 305' vedeném Katastrá|ním Úřadem pro h|.m' Prahu, katastrá|ní pracoviŠtě Praha v k.Ú. Suchdo|;
- část pozemku parc č. 2282110 o výměře 99 m2vyznaČeném na Měř ickém náčrtu k.Ú '  Suchdo|zakč'
1326-5012010, ZPMZ 1326 jako pozemek parc.Č. 2282116 k. ú. Suchdo|;
b) pozemky ve v|astnictvÍ H|avního města Prahy, svěřena správa nemovitostí ve v|astnictvÍ obce
Městské Část i  P raha-SuchdoI  uvedených na I i s tu  v|as tn i c tví  č.  1 ,  vedeném Katas t rá |ním úřadem
pro h| .m Prahu,  ka tas t rá |ní  pracov iŠtě Praha v  k  ú Suchdo|;
.  Část  pozemku parc  č '  2292|1 k .Ú  SuchdoI  o  výměře  76 m2,  vyznačeném na Měř i ckém náčrtu
k  Ú '  SuchdoI  zak  č '  1326-50|2010,  ZPMZ 1326 jako pozemek parc .č.  229211 dí|  c . ,
-  Část  pozemku parc .Č'  229211 k  Ú '  SuchdoI  o  výměře  23 m2,  vyznačeném na Měř i ckém náčrtu
k .ú SuchdoI  zak .Č'  1326.5012010,  LPMZ 1326 jako pozemek parc  č 229211 dí|  g

Pozemky po směně:
a) ve v|astnictví manŽe|ů Radima Dudy a Hany Dudové (SJM) o ce|kové p|oŠe 99 m2.
-  Část  pozemku parc .Č.  229211 k .Ú .  SuchdoI  o  výměře  76 m2,  vyznaČeném na Měř i ckém náČrtu
k Ú SuchdoI zak.č. 1326-5012010, ZPMZ 1326 1ako pozemek parc'č' 229211 dí| c.,
-  Část  pozemku parc .č.  229211 k .Ú  SuchdoI  o  výměře  23 m2,  vyznaČeném na Měř i ckém náčrtu
k 'Ú .  Suchdo|  zak .č.  1326-50|2010,  ZPMZ 1326 jako pozemek parc .č '  229211 dí|  g ,

b)vev|as tn ic tví  H|avního města  Prahy svě řena správa  nemov i tos tí  ve  v|as tn ic tví  obce Městské
část i  P raha-Suchdo l :
-  čás t  pozemku parc .č.  2282110 o  výměře  99 m2vyznačeném na Měř i ckém náčrtu  k .Ú '  SuchdoI
zak 'č '  1326-5012010,  ZPMZ 1326 jako pozemek parc .č.  2282116 k 'ú.  Suchdo|;

3 )  u k l á d á :
Radě městské část i  rea|izovat směnu oozemků

TermÍn' Neorod|eně

Souh|as návrh.  výboru:

Podpis ověřovateIe:

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva Mc Praha.Suchdol

č.j' 231412010
ze dne 23.6. 2010

zAsTU PITELSTVo tuČ pnnHA-sUcHDoL

1)vyh l ašu je

záměr na prodej pozemku parc.č. 227619, k.ú. Suchdo|, o výměře 22 m2

2)  s t anovu je

následující podmínky prodeje:

1. Prodej Za cenu stanovenou zna|eckým posudkem, která činí 70.180'- Kč
2. Přednostní prodej Ing. He|eně Novákové, v|astnici sousedního pozemku
3. Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu sm|ouvy

3 )  uk I ádá

vyvěsit oznámení o vyh|áŠení záměru na úřední desce po dobu 30 dnů

T: Neprod|eně

Z: Starosta

Souh|as návrh.  výboru:

Podpis ověřovateIe.

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva Mc Praha.Suchdol

č.j. 231512010
ze dne 23.6. 2010

zAsTU PlTELsTVo uČ pnnHA.sUcHDoL

1) s chva lu j e

změnu adresy kupujících pozemku parc.č. 2299125, k.ú. Suchdo|, pozemek pod garáŽí,
prodej schvá|ený usnesením zastupite|stva MČ Praha-Suchdo| č.j. 21l2l2o1O ze dne 29.4.
2010 _ adresy správně zní:

Jarmi|a Kromková '  RČ 655531/6196'  s tátní občanství SR,  adresa pobytu vČR Ke K|adivům
91970,  Praha-Suchdo|,  PSČ 165 oo,  t rva|e bytem Vin ičky 17,  g4g 11 Ni t ra,  S|ovenská
reoubl ika

A|exander Kromka, RČ 71050616771' státní občanství SR, adresa pobytu v ČR Ke K|adivům
9|970, Praha-Suchdo|, PSČ 165 oo, trva|e bytem Lehota 337, 951 36 Lehota, S|ovenská
reoublika

2 )  uk I ádá

a) projednat kupní sm|ouvu se změnou adresy kupujícÍch
b) před|oŽit kupní smlouvu kupujícím k podpisu
c) realizovat prodej

Z:  Rada
T: Neprod|eně

Souhlas návrh.  výboru:

Podpis ověřovateIe:

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha.Suchdol

č.j. 231612010
ze dne 23.6.2010

zAsTUPlTELsTVo ruČ pnnHA-sUcHDoL

na zák|adě doporučení odboru rozpočtu MHMP

1)schva lu je

na výdajové straně rozpočtu:

a) v odd. s 31 1 1 (mateřské Ško|y) oRJ 41 2 zřízení po|oŽky 6121 (budovy, ha|y' stavby)

b) nás|edující rozpočtové opatření na výdajové straně rozpočtu:

v  odd.  S  6171 ORJ 901
poníŽení po|. 6121 (budovy, ha|y'  stavby) o 7.573.000,- Kč;

vodd S3111 ORJ412
- navýšení po|. 6121 (budovy, ha|y, stavby) o 5.O73'OOO,- Kč, oRG 4105f. ,  Úz 00000084;

- navýŠení po|. 6121 (budovy, ha|y, stavby) o 2.500.000,- Kč.

2)uk|ádá

provést schvá|ené rozpočtové opatření

Z: Rada MČ
T: Neorod|eně

Souh|as návrh.  výboru:

Podpis ověřovateIe

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva Mc Praha.Suchdol

č.j. 231712010
ze dne 23.6. 2010

zAsTUPlTELsTVo ruČ pnnHA.sUcHDoL

1) s chva lu j e

bezúp|atný převod movitého majetku - hasičského vozidla L|AZ CAS2SK, RZ Ao44-84
v pořizovací ceně 589.283,- Kč na městskou část Praha 16.

2 )  uk l ádá

zabezpečit formaIity převodu majetku

T: Neorod|eně
Z: Rada

Souh|as návrh '  výboru:

Podpis ověřovateIe

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha.Suchdo!

č'j. 231812010
ze dne 23.6. 2010

zAsTUPITELsTVo uČ pnnHA.sUcHDoL

1) revoku je

usnesenÍ zastupite|stva MČ Praha-Suchdo| č.i. 1gt14l2oog ze dne 12'11' 2oog

2 )  s chva lu j e

úp|atné nabytí vlastnictví pozemků parc.c.6/60 o výměře 67 m2, parc'č. 1627l120 o výměře
63 m2, pozemky pod částí komunikace Kosova a pozemků parc'č. 6/68 o výměře 1.118 m2a
16271126 o výměře 206 m2, vŠe k.Ú. Suchdo|, pozemky pod částí komunikace Kosova,
oddě|ených geometrickým p|ánem č. 1251-11412004 z pozemků parc.č. 6126 a 162713,
zapsaných na LV 2125 vedeném Katastrá|ním úřadem pro h|.m. Praha pro k'ú'Suchdo|,
zv|astn ictví CENTRAL GRoUP a.s . '  |Č 63999102,  do v|astn ictví h l .m. Prahy '  svěřena
správa nemovitosti ve v|astnictví obce MČ Praha _ Suchdo|, za dohodnutou kupní cenu
1.000'- Kč (cena bez DPH) za všechny uvedené pozemky

3)uk l ádá

zajistit realizaci bodu 2)

T: Neprod|eně

Z: Rada MČ

Souh|as návrh.  výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva Mč Praha.Suchdol

č.j. 231912010
ze dne 23.6. 2010

ZASTUPITELSTVO MC PRAHA.SUCHDOL
1) s chva lu j e

a) zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2375' k.Ú. Suchdo|, Ve prospěch níŽe
uvedených oprávněných spočívajícího v poIoŽení a provozování dešt'ové kanalizace a
vsakovacích jímek s právem vstupu oprávněných na pozemek na uvedený pozemek za
účelem provozování a údržby dešt'ové kana|izace a 2 vsakovacích jímek o hloubce 6 m d|e
geometrického plánu č. 1316-3212010, potvrzeného katastrá|ním úřadem dne 31.3.
20101154t2010

oprávnění z věcného břemene:

Mgr. Zuzana Fro|íková StrŽná 306/3,1 , 165 00 Praha 6 - Suchdo|.

Iva Bartonícková
Quoc Truong Dang

Roman HaIaŠa
Jan Hnízdo

Hana Jíchová
Andrea KříŽová
Zuzana Kutinová
Thi  Bau Nguyen
Petr osička
Monika Papugová
Bc '  J i ří  Pecha

Antonín Ptáček
Hana Racková
Olga Solovieva
L iudmi la Trubnikova
Stanislav Trubnikov

K|ára Ze|enková
APV INVEST s. r .o.

Suchdolské nám. 124918,165 00 Praha 6 -  Suchdo|,
Stejska|ova 14812, í80 00, Praha 8 _ Libeň,

Stará BaŠtová 5, 04001 KoŠice, S|ovensko,
Čistovická 387t31, 163 0o Praha 17 - Řepy,

Armádní 775111,  165 00 Praha 6 _ Suchdo|
Suchdo|ské nám. 124918,165 00 Praha 6 _ Suchdo|
Suchdo|ské nám. 1 24918, 165 00 Praha 6 _ Suchdo|
Stejskalova 14812, 180 00, Praha 8 _ Libeň
KruŠnohorská 602,363 01 ostrov nad ohří
Adlerova 841 l19, 04022 KoŠice' S|ovensko
Suchdolské nám. 124918,  165 00 Praha 6 -  Suchdo|

Suchdo|ské nám. 1 24918,  165 00 Praha 6 -  Suchdol
Suchdo|ské nám. 1 24918, 165 00 Praha 6 - Suchdo|
Suchdo|ské nám. 124918,165 00 Praha 6 -  Suchdo|
K Horoměř icŮm 1184141,165 00 Praha 6 -  Suchdo|
K Horoměř icům 1 184141.165 00 Praha 6 -  Suchdo|

Suchdo|ské nám. 1 24918' 165 00 Praha 6 _ Suchdo|
Podbabská 1014120,160 00 Praha 6.  Bubeneč

Mgr.  Mart ina Jandová Suchdo|ské nám' 124918,165 00 Praha 6 _ Suchdo|

Ing.  V|ast imiI  Pet říček Suchdo|ské nám. 1 249lB,  165 00 Praha 6 -  Suchdol

Bc' KateřinaYrza|ová Suchdo|ské nám. 124918' 165 00 Praha 6 - Suchdo|

BAKHT|YAR KAZACH s.r .o.  Suchdo|ské nám' 124918,165 00 Praha 6 _ Suchdo|
SJM Alexej Bubnov Kamýcká 24314,165 00 Praha 6 -  Sedlec
a Ing.  Tat jana Gaj  Ph.D.  Kamýcká 24314,165 00 Praha 6 -  Sed|ec
SJM |vana Hav|íčková Suchdo|ské nám. 124918'  165 00 Praha 6 -  Suchdo|
a |ng.  Josef  Hav|íček otvov ická 117918,165 00 Praha 6 _ Suchdo|
SJM Ing.  Zdeněk Janovec Síd| ištní 245l18H,165 00 Praha 6 -  Lyso|aje
a Ing.  MarceIa Janovcová SídI iŠtní 245118H, 165 00 Praha 6 -  Lyso|aje
SJM Ing.  Kare| Kad|ec K Horoměř icům 1184141,165 00 Praha 6 -  Suchdo|
a |ng.  Luc ie Kad|ecová K Horoměř icŮm 1 184141,165 00 Praha 6 -  Suchdol

Podpis ověřovateIe:

Podpis starosty MČ



a JUDr. Marie Krajhanz|ová V Udo|í 493t29a, 165 OO Praha 6 - Suchdol
SJM David Kučera K Horoměř icům 1 183145,165 00 Praha 6-  Suchdo|
a |ng.  | rena Kučerová Návazná 121213,  165 00 Praha 6 -  Suchdo|
SJM PhDr.  Hana Mudrová Kotěrova 202017,160 00 Praha 6,  Dejv ice
a PhDr. Miros|av Mudra Kotěrova 202017,160 00 Praha 6, Delvice
SJM Zdeněk P|ochý Humny 128,273 08 Pchery
a Vratis|ava P|ochá Humny 128,273 0B Pchery
SJM Antonín Ptáček Suchdo|ské nám. 1 24918, 165 00 Praha 6 - Suchdo|
a RúŽena Ptáčková Suchdo|ské nám. 124918,165 00 Praha 6 -  Suchdo|
SJM Mi|oŠ Sakař  Suchdo|ské nám. 1 24918,  165 00 Praha 6 -  Suchdo|
a Zdeňka Sakařová Suchdo|ské nám. .1 24918, 165 00 Praha 6 - Suchdo|
SJM Miros|av Petr  VysokoŠko|ská 1o93l34,165 00 Praha 6 -  Suchdo|
a Zdena Petrová VysokoŠko|ská 1093/34, 165 00 Praha 6 _ Suchdo|
SJM Pave| ŠtefanÍk J. E. Purkyně 1257,686 06 Uherské HradiŠtě
a Hana Štefaníková J .  E.  Purkyně 1257,686 06 Uherské HradiŠtě

oprávněná |va Bartoníčková je v|astníkem:
. Bytových jednotek č. 5 a 13, které Se nachází v Budově,
o Spo|uv|astnického podí|u ve výši 617l10000 na Spo|ečných částech Budovy,
o SPo|uv|astn ického podí|u ve výši  617l10000 na Pozemcích;
oprávnění Quoc Truong Dang a Thi  Bau Nguyen jsou Spo|uv|astníky (kaŽdý je
v|astníkem ideá|ního spo|uv|astn ického podí|u ve výši  %).
. nebytové jednotky č. 32 nacházejicí se v Budově,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 666/20000 na spo|ečných částech Budovy,
. SPo|uv|astnického podí|u ve výši 666/20000 na Pozemcích;
oprávnění Mgr. Zuzana Fro|íková a manŽe|é JUDr. Luděk Kra1hanz| a JUDr. Marie
Krajhanz|ová jsou spo|uv|astníky (Mgr Fro|íková je v|astníkem ideá|ního
spo|uv|astnického podí|u ve výši 9110 a manŽe|é KraJhanz|ovijsou v|astníkem
ideá|ního spo|uv|astnického podí|u ve výši 1l10):
. bytové jednotky č. 23 nacházející se v Budově,
. Spoluv|astnického podí|u ve výši 1270150000 na spo|ečných částech Budovy,
o SPo|uv|astnického podí|u ve výŠi 1270150000 na Pozemcích;
oprávnění Roman Ha|aša a Monika Papugová jsou spo|uv|astníky (kaŽdý je
v|astníkem ideá|ního spo|uv|astnického podí|u ve výši %).
. bytové jednotky č. 20 nacháze1íci se v Budově,
. SPo|uv|astnického podí|u ve výši 358/10000 na spo|ečných částech Budovy,
. Spo|uv|astnického podílu ve výši 358110000 na Pozemcích;
oprávněný Jan Hnízdo je v|astníkem.
o nebytové jednotky č. 33 nacházejicí se v Budově,
.  Spo|uv|astnického podí|u ve výši 119/5000 na spo|ečných částech Budovy,
.  spo|uv|astnického podí|u ve výši 119/5000 na Pozemcích;
oprávněná Mgr. Mart ina Jandová je v|astníkem:
. bytové jednotky č. 21 nacházející se v Budově,
.  Spo|uv|astnického podí|u ve výši 31/1000 na společných částech Budovy,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 31/1000 na Polemcích.,
oprávněná Hana Jíchová je v|astníkem:
Souh|as návrh.  výboru:

Podpis ověřovateIe:

Podpis starosty MČ



. bytové jednotky č. 12 nach áze1ící se v Budově,

. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 21l1000 na spo|ečných částech Budovy,

.  spo|uv|astnického podí|u ve výši 21l1000 na Pozemcích;
oprávněná Andrea KříŽová je v|astníkem :
. bytové jednotky č' 28 nacházejÍcí se v Budově,
. SPoluv|astnického podí|u ve výši 369/10000 na spo|ečných částech Budovy,
.  spo|uv|astnického podí|u ve výši 369/10000 na Pozemcích;
oprávněná Zuzana Kut inová je v|astníkem.
. bytové jednotky č' 9 nacházející se v Budově'
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 263110000 na spo|ečných částech Budovy'
. SPoluv|astnického podí|u ve výši 263110000 na Pozemcích;
oprávněný Petr osička je v|astníkem:
. bytové jednotky č. B nacházejicí se v Budově,
.  Spo|uv|astnického podí|u ve výši 31/1000 na spo|ečných částech Budovy,
.  Spo|uv|astnického podí|u ve výši 31/1000 na Pozemcích;
oprávněný Bc J i ří Pecha je v|astníkem:
o bytové jednotky č. 4 nacháze]ící se v Budově,
o Spo|uv|astnického podílu ve výši 27l1250 na spo|ečných částech Budovy,
o SPo|uvlastnického podílu ve výŠi 27l1250 na Pozemcích;
oprávněný |ng V|ast imiI Petříček je v|astníkem.
. bytové jednotky č. 30 nacházející se v Budově,
. spo|uv|astnického podí|u ve výši 83/5000 na spo|ečných částech Budovy,
.  Spo|uv|astnického podílu ve výši 83/5000 na Pozemcích;
oprávněný Antonín Ptáček RČ64091 1t1456je v|astníkem:
o bytové jednotky č. 18 nach ázející se v Budově,
. spo|uv|astnického podí|u ve výši 467l10000 na spo|ečných částech Budovy,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 467110000 na Pozemcích;
oprávněná Hana Racková je v lastníkem.
. bytové jednotky č. 24 nacházející se v Budově,
. spo|uv|astnického podí|u ve výši 17l1000 na spo|ečných částech Budovy,
.  SPo|uv|astnického podílu ve výši 17l1000 na Pozemcích;
oprávněná o|ga So|ovieva je v|astníkem:
. bytové jednotky č. 7 nacházející se v Budově,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 89/2500 na spo|ečných částech Budovy,
.  SPo|uv|astnického podí|u ve výši 89/2500 na Pozemcích;
oprávnění Liudmi|a Trubnikova a Stanis lav Trubnikov jsou spo|uv|astníky (kaŽdý je
v|astníkem ideá|ního spo|uv|astnického podí|u ve výši %)..
. bytové jednotky č. 22 nacháze]ící se v Budově,
. spo|uv|astnického podí|u ve výši 262110000 na spo|ečných částech Budovy,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 262|10000 na Pozemcích;
oprávněná Bc. Kateřina Vrza|ováje v|astníkem:
o bytové jednotky č. 26 nacházející se v Budově,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 9/2,|.00,na spo|ečných částech Budovy,

Souh|as návrh.  vÝboru:

Podpis ověřovate|e:

Podpis starosty MČ



. SPo|uv|astnického podí|u ve výši 9712500 na Pozemcích;
oprávněn á K|ára Ze|enková je v|astn íkem :
. bytových jednotek č. 16 a 17, které se nachází v Budově,
. SPo|uv|astnického podí|u ve výši 13912500 na spo|ečných částech Budovy,
.  SPo|uv|astnického podí|u ve výši 139/2500 na Pozemcích;
oprávněná spo|ečnost APV INVEST s 'r .o. je v|astníkem.
o nebytové jednotky c 2 nacházející se v Budově,
o spo|uv|astnického podí|u ve výši 131625 na spo|ečných částech Budovy,
.  Spo|uv|astnického podí|u ve výši 131625 na Pozemcích;
oprávněná spo|ečnost BAKHT|YAR KAZACH s.r.o. je v|astníkem.
. bytové jednotky č' 19 nach áze1ící se v Budově,
. SPo|uvlastnického podílu ve výši 7712000 na spo|ečných částech Budovy,
.  SPo|uv|astnického podí|u ve výši 7712000 na Pozemcích;
oprávnění manŽelé A|exej Bubnov a Ing. Tat]jana Gaj Ph.D. jsou v|astníky ve
společném jmění manŽe|ů:
o bytové jednotky č. 3 nacházejíci se v Budově,
. Spo|uv|astnického podílu ve výši 237l10000 na spo|ečných částech Budovy,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 237110000 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é SJM |vana Hav|íčková a Ing. Josef Hav|íček jsou vlastníky ve
spo|ečném jmění manŽe|ů:
. bytové jednotky č. 1 5 nach ázejícÍ se v Budově,
. Spo|uv|astnického podílu ve výši 181625 na spo|ečných částech Budovy,
. Spo|uv|astnického podílu ve výši 181625 na Pozemcích,
oprávnění manŽe|é |ng. Zdeněk Janovec a lng. Marce|a Janovcová jsou v|astníky ve
spo|ečném jmění manŽe|ů:
. bytové jednotky č. 1 1 nach ázejíci se v Budově,
o Spo|uv|astnického podí|u ve výši 4712000 na společných částech Budovy,
. Spo|uvlastnického podí|u ve výši 4712000 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é |ng. Kare| Kad|ec a Ing. Lucie Kad|ecová jsou v|astníky ve
spo|ečném jmění manŽe|ů:
o bytové jednotky č. 14 nach áze1lcí se v Budově,
. Spo|uv|astnického podílu ve výši 239/5000 na spo|ečných částech Budovy,
.  Spo|uv|astnického podí|u ve výši 239/5000 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é David Kučera a Ing. Irena Kučerová jsou v|astníky ve spo|ečném
jmění manŽe|ů:
. bytové jednotky č' 29 nacháze1ící se v Budově,
o SPo|uvlastnického podí|u ve výši 161625 na spo|ečných částech Budovy,
. Spoluv|astnického podí|u ve výši 161625 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é PhDr. Hana Mudrová a PhDr. Miros|av Mudra jsou v|astníky ve
spo|ečném jmění manŽe|ů:
o bytové jednotky č. 10 nach ázející se v Budově,
o SPo|uvlastnického podí|u ve výši 5112500 na spo|ečných částech Budovy,
. spo|uv|astnického podí|u ve výši 51l^q}a n?Pozemcích;

/, b' ,/

Podpis ověřovateIe
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oprávnění manŽe|é Zdeněk P|ochý a Vratis|ava P|ochá jsou v|astníky ve spo|ečném
jmění manŽe|ů:
. bytové jednotky č.27 nacházející se v Budově'
. SPoluv|astnického podí|u ve výši 407l10000 na společných částech Budovy,
o SPo|uv|astnického podí|u ve výši 407|10000 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é Antonín Ptáček RČ 420825/083 a RůŽena Ptáčková jsou
vlastníky ve spo|ečném jmění manŽe|ů:
. bytové jednotky č. 1 nacháze1ící se v Budově,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 14115000 na spo|ečných částech Budovy,
.  Spo|uv|astnického podí|u ve výši 14115000 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é Mi|oš Sakař a Zdeňka Sakařová jsou v|astníky ve spo|ečném
jmění manŽe|ů'
. bytové jednotky č' 6 nacházejícÍ se v Budově,
. SPoluv|astnického podí|u ve výši 83/2000 na spo|ečných částech Budovy,
.  Spo|uvlastnického podílu ve výši 83/2000 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é Miros|av Petr a Zdena Petrová jsou v|astníky ve spo|ečném
jmění manŽe|ů:
o nebytové jednotky č. 3'1 nacházející se v Budově,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 133/5000 na spo|ečných částech Budovy,
.  SPo|uv|astnického podí|u ve výši '133/5000 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é Pave| Štefaník a Hana Štefaníková jsou v|astníky ve spo|ečném
jmění manŽe|ů:
. bytové jednotky č. 25 nacházejicí se v Budově'
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 311625 na spo|ečných částech Budovy,
. Spo|uv|astnického podílu ve výši 311625 na Pozemcích;

b) zřízení věcného břemene uvedeného v odst. '1) a) na dobu neomezenou za úp|atu, která
je stanovena dohodou sm|uvních stran jako jednorázová v částce 17070,50 Kč + 19 % DPH;
úp|ata bude uhrazena do 30-ti dnŮ ode dne podpisu sm|ouvy
2)  uk|ádá

a) projednat sm|ouvu ozřízení věcného břemene
b) rea|izovat bod 1) tohoto usnesení

Z: Rada MČ Praha - Suchdo|
T: Neorodleně

Souh|as návrh.  výboru:

Podpis ověřovateIe:

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha.Suchdol

č.j. 2311012010
ze dne 23.6. 2010

zAsTUPlTELsTVo ruČ pnnHA.sUcHDoL

1) revoku je
usnesení zastupite|stva městské části Praha-Suchdol Ó.j. 141212008 ze dne 4'12,2oO8
z dŮvodu změn ve výčtu oprávněných osob

2 )  s chva lu j e
a) zřízení věcného břemene práva chůze a 1ízdy k Části pozemku parc.č. 2375,
k.ú. Suchdol, zapsaném na LV č. 1 pro hl.m. Prahu' svěřena správa nemovitosti MČ Praha -
Suchdo|,  v jezd do podzemních garáží domu č p 1249,  k ,Ú .  Suchdo|,  u| .  Internac ioná|ní,
specif ikovaného geometrickým p|ánem č' 1165-48712006' který je grafickým vyjádřením
rozsahu práva ve prospěch nás|edujících oprávněných, podí|ových v|astníků domu č.p.
1249

|va Bartoníčková Suchdo|ské nám. 1 24918, 165 00 Praha 6 - Suchdo|,
Quoc Truong Dang Stejskalova 14812, 180 o0' Praha 8 - Libeň,
Mgr '  Zuzana Fro|íková StrŽná 306/31 '  165 00 Praha 6 -  Suchdol ,
Roman Ha|aŠa Stará Baštová 5, 04001 Košice, S|ovensko,
Jan Hnízdo Čistovická 387131, 163 oo Praha 17 - Řepy'
Mgr' Martina Jandová Suchdo|ské nám. 1 24918, 165 oo Praha 6 - Suchdo|
Hana Jíchová Armádní 775111,  165 00 Praha 6 -  Suchdo|
Andrea Křížová Suchdolské nám. ,1249|8,165 oo Praha 6 _ Suchdo|
Zuzana Kutinová Suchdo|ské nám. 1 24918, 165 oo Praha 6 - Suchdol
Thi  Bau Nguyen Stejska lova 148t2,180 00 '  Praha B -  L ibeň
Petr osička Krušnohorská 602,363 01 ostrov nad ohří
Monika Papugová Ad|erova 841t19,04022 KoŠice, S|ovensko
Bc. Ji ří Pecha Suchdo|ské nám. 1 24918, 165 0o Praha 6 - Suchdol
|ng.  V|ast imi|  Pet řícek Suchdo|ské nám. 1249|8,165 0o Praha 6 _ Suchdo|
Antonín Ptácek Suchdolské nám' ,124918,165 00 Praha 6 _ Suchdo|
Hana Racková Suchdo|ské nám. 124918,165 oo Praha 6 -  Suchdo|
o|ga So|ovieva Suchdo|ské nám. 1 24918, 165 oo Praha 6 - Suchdo|
L iudmi|a Trubnikova K Horoměř icům 1184|41,165 00 Praha 6 _ Suchdo|
Stanis lav Trubnikov K Horoměř icům 1184t41,165 0o Praha 6 -  Suchdo|
Bc' KateřinaVrza|ová Suchdo|ské nám. 124918,165 oo Praha 6 - Suchdo|
K|ára Ze lenková Suchdo|ské nám. 124918,165 0o Praha 6 _ Suchdo|
APV |NVEST s. r .o.  Podbabská 1014120,160 00 Praha 6,  Bubenec
BAKHT|YAR KAZACH s.r .o.  Suchdolské nám. 1249t8,165 oo Praha 6 _ Suchdo|
SJM A|exej Bubnov Kamýcká 24314, 165 00 Praha 6 - Sed|ec
a |ng.  Tat] jana Gaj  Ph.D.  Kamýcká 243|4,165 00 Praha 6 _ Sed|ec
SJM |vana Hav|íčková Suchdo|ské nám. 124918,165 oo Praha 6 -  Suchdo|
a Ing.  Josef  Hav líček otvov ická 117918,165 00 Praha 6 _ Suchdo|
SJM Ing.  Zdeněk Janovec
Souhlas návrh.  výboru:

Podpis ověřovateIe:

Podpis starosty MČ

Síd|iŠtn-i 2451|BH, 165 00 Praha 6 _ Lysolaje
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a Ing. Marce|a Janovcová SídIiŠtní 245118H,165 oo Praha 6 - Lysolaje
SJM Ing. Kare| Kad|ec K Horoměř icům 1184141,165 oo Praha 6 - Suchdo|
a |ng. Lucie Kad|ecová K Horoměřicům 1 184|41,165 oo Praha 6 - Suchdo|
SJM JUDr. Luděk Krajhanz| v Úoot i  493t29a,165 oo Praha 6 - Suchdo|
a JUDr. Marie Krajhanz|ová v Údotí 493l29a,165 oo Praha 6 _ Suchdol
SJM David Kučera K Horoměřicům ,1 1B3t45,165 oo Praha 6. Suchdo|
a lng. |rena Kučerová Návazná 121213,165 oo Praha 6 - Suchdo|
SJM PhDr. Hana Mudrová Kotěrova 202Ol7,,160 oo Praha 6, Dejv ice
a PhDr. Miros|av Mudra Kotěrova 202017,160 00 Praha 6. Deivice
SJM Zdeněk P|ochý Humny 128,273 08 Pchery
a Vratis|ava Plochá Humny 128,273 08 Pchery
SJM Antonín Ptáček Suchdo|ské nám. 124918,165 oo Praha 6 - Suchdo|
a RŮŽena Ptáčková Suchdo|ské nám. 1 249|8, 165 oo Praha 6 - Suchdo|
SJM Mi|oš Sakař Suchdo|ské nám. 1249t8,165 oo Praha 6 - Suchdo|
a Zdeňka Sakařová Suchdo|ské nám. 1 249t8, 165 oo Praha 6 - Suchdo|
SJM Miros|av Petr VysokoŠko|ská .1 O93l34, 165 oo Praha 6 - Suchdo|
a Zdena Petrová VysokoŠko|ská 1 093134, 165 Oo Praha 6 - Suchdo|
SJM Pave| Štefaník J. E' Purkyně 1257,686 06 Uherské Hradiště
a Hana Štefaníková J. E. Purkyn ě 1257,686 06 Uherské Hradiště

oprávněná |va Bartoníčková je v|astníkem:
. Bytových jednotek č' 5 a 13' které se nachází v Budově,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 617l10000 na spo|ečných částech Budovy,
.  SPo|uv|astnického podí|u ve výši 617110000 na Pozemcích;
oprávnění Quoc Truong Dang a Thi Bau Nguyen jsou spo|uv|astníky (kaŽdý je
v|astníkem ideá|ního spo|uv|astnického podí|u ve výši %)'
o nebytové jednotky č' 32 nacházející se v Budově,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 666/20000 na spo|ečných částech Budovy,
. SPo|uv|astnického podílu ve výŠi 666/20000 na Pozemcích;
oprávnění Mgr. Zuzana Fro|íková a manŽe|é JUDr Luděk Krajhanz| a JUDr. Marie
Krajhanz|ová jsou spo|uv|astníky (Mgr Fro|íková je vlastníkem ideá|ního
spo|uv|astnického podí|u ve výši gl10 a manŽe|é Krajhanz|ovijsou v|astníkem
ideá|ního spo|uv|astnického podí|u ve výši 1t10):
. bytové jednotky č. 23 nacházející se v Budově,
o spoluv|astnického podí|u ve výši 1270150000 na spo|ečných částech Budovy,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 1270150000 na Pozemcích;
oprávnění Roman Ha|aša a Monika Papugová jsou spo|uv|astníky (každý je
vlastníkem ideá|ního spo|uv|astnického podí|u ve výši %).'
. bytové jednotky č. 20 nacháze1íci se v Budově,
. SpoIuvlastnického podí|u ve výši 358/10000 na spo|ečných částech Budovy,
.  Spo|uv|astnického podí|u ve výši 358/10000 na Pozemcích;
oprávněný Jan Hnízdo je v|astníkem:
o nebytové jednotky č. 33 nacházející se v Budově,
o Spo|uv|astnického podí|u ve výši 119/5000 na spo|ečných částech Budovy'
.  spo|uv|astnického podí|u ve výši 119/5000 na Pozemcích;
oprávněná Mgr. Mart ina Jandov{ je v|astníkem:

Souh|as návrh.  výboru.

Podpis ověřovateIe:

Podpis starosty MČ
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. bytové jednotky č. 21 nacháze1ící se v Budově,
o Spo|uv|astnického podí|u ve výši 31/1000 na společných částech Budovy,
.  SPoluv|astnického podílu ve výši 31/1000 na Pozemcích;
oprávněná Hana Jíchová je v|astníkem:
. bytové jednotky c' 12 nacházející se v Budově,
. SPo|uv|astnického podí|u ve výši 21l1000 na společných částech Budovy,
.  Spoluv|astnického podílu ve výši 21|1000 na Pozemcích;
oprávněná Andrea KřiŽov á je v|astníkem :
. bytové jednotky č. 28 nacházejicí se v Budově,
.  Spo|uv|astnického podí|u ve výši 369/10000 na spo|ečných částech Budovy,
.  SPo|uv|astnického podílu ve výši 369/,10000 na Pozemcích;
oprávněn á Zuzana Kut inová je v|astníkem:
. bytové jednotky č. 9 nacházejicí se v Budově,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 263110000 na spo|ečných částech Budovy,
. SPo|uv|astnického podí|u ve výši 263110000 na Pozemcích;
oprávněný Petr os ička je v|astníkem:
. bytové jednotky č' 8 nacházející se v Budově'
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 3,1/1000 na spo|ečných částech Budovy,
.  Spo|uv|astnického podí|u ve výši 31/1000 na Pozemcích;
oprávněný Bc. J i ří Pecha je v|astníkem:
. bytové jednotky č' 4 nacházejlcí se v Budově,
. SpoIuv|astnického podí|u ve výši 27|1250 na spo|ečných částech Budovy,
.  SPo|uv|astnického podí|u ve výši 2711250 na Pozemcích;
oprávněný |ng V|ast imiI Petříček je v|astníkem:
. bytové jednotky č' 30 nacházejtcí se v Budově,
. SpoIuv|astnického podí|u ve výši 83/5000 na spo|ečných částech Budovy,
.  spo|uv|astnického podí|u ve výši 83/5000 na Pozemcích;
oprávněný Antonín Ptáček RČ64091 1l1456je v|astníkem.
. bytové jednotky č' 1B nach ázející se v Budově,
. Spoluv|astnického podí|u ve výši 467l10000 na spo|ečných částech Budovy,
o Spo|uv|astnického podí|u ve výši 467110000 na Pozemcích;
oprávněná Hana Racková je v lastníkem:
. bytové jednotky č.24 nacházející se v Budově,
. SPo|uv|astnického podí|u ve výši 17l1000 na spo|ečných částech Budovy,
.  Spo|uv|astnického podí|u ve výši 17l1000 na Pozemcích;
oprávněná o|ga So|ovieva je v|astníkem:
o bytové jednotky č.7 nacháze1ící se v Budově,
. SPo|uv|astnického podí|u ve výši 89/2500 na spo|ečných částech Budovy,
.  SPo|uv|astnického podí|u ve výši 89/2500 na Pozemcích;
oprávnění Liudmi|a Trubnikova a Stanis|av Trubnikov jsou spo|uv|astníky (kaŽdý je
v|astníkem ideá|ního spo|uv|astnického podí|u ve výši %).
. bytové jednotky č.22 nacházející se v Budově,
o Spo|uv|astnického podí|u ve výši 262110000 na spo|ečných částech Budovy,

Souh|as návrh.  výboru:

Podpis ověřovateIe:

Podpis starosty MČ



. SPo|uv|astnického podí|u ve výši 262110000 na Pozemcích;
oprávněná Bc. Kateřina Vrza|ováje v|astníkem:
. bytové jednotky č. 26 nacházejíci se v Budově,
. Spo|uv|astnického podílu ve výši 9712500 na spo|ečných částech Budovy,
. SPo|uvlastnického podí|u ve výši 9712500 na Pozemcích;
oprávněná K|ára Ze|enková je v|astníkem:
. bytových jednotek č. 16 a 17, které se nachází v Budově,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 139/2500 na spo|ečných částech Budovy,
.  Spo|uv|astnického podílu ve výši 139/2500 na Pozemcích;
oprávněná spo|ečnost APV INVEST s 'r .o. je v|astníkem:
. nebytové jednotky č. 2 nacházející se v Budově,
. spo|uv|astnického podí|u ve výši 131625 na spo|ečných částech Budovy,
. SPo|uv|astnického podí|u ve výši 131625 na Pozemcích;
oprávněná spo|ečnost BAKHT|YAR KAZACH s'r.o. je v|astníkem:
. bytové jednotky č. 19 nach áze1ící se v Budově,
O SPo|uv|astnického podílu ve výši 7712000 na spo|ečných částech Budovy,
. Spoluv|astnického podí|u ve výši 7712000 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é A|exej Bubnov a Ing. TatJana Gaj Ph.D. jsou v|astníky ve
spo|ečném jmění manŽe|ů:
. bytové jednotky č. 3 nacházejíci se v Budově,
. SPo|uv|astnického podí|u ve výši 237|10000 na spo|ečných částech Budovy,
.  Spo|uv|astnického podí|u ve výši 237110000 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é SJM |vana Hav|íčková a Ing. Josef Hav|íček jsou v|astníky ve
spo|ečném jmění manŽe|ů:
. bytové jednotky č. 15 nach ázející se v Budově,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 181625 na spo|ečných částech Budovy,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 181625 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é |ng. Zdeněk Janovec a Ing. Marcela Janovcová jsou v|astníky ve
spo|ečném jmění manŽe|ů:
o bytové jednotky č. 1 1 nach ázející se v Budově,
. SPo|uv|astnického podí|u ve výši 4712000 na společných částech Budovy,
o Spo|uv|astnického podí|u ve výši 4712000 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é |ng. Kare| Kad|ec a Ing. Lucie Kad|ecová jsou v|astníky ve
spo|ečném jmění manŽe|ů:
o bytové jednotky č. 14 nach áze1icí se v Budově,
o Spo|uv|astnického podílu ve výši 239/5000 na spo|ečných částech Budovy,
.  Spoluv|astnického podí|u ve výši 239/5000 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é David Kučera a Ing. lrena Kučerová jsou v|astníky ve spo|ečném
jmění manŽe|ů:
. bytové jednotky č. 29 nacházející se v Budově,
. spoluv|astnického podí|u ve výši 161625 na společných částech Budovy,
o Spo|uv|astnického podí|u ve výši 161625 na Pozemcích;
oprávnění manŽelé PhDr. Hana Mudrová a PhDr. Miros|av Mudra jsou v|astníky ve
spo|ečném jmění manŽe|ů: z" l. .,r/

Podpis ověřovateIe
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. bytové jednotky č' 10 nacháze1íci se v Budově,
o SPo|uv|astnického podí|u ve výši 51|2500 na spo|ečných částech Budovy,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 51|2500 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é Zdeněk P|ochý a Vratis|ava P|ochá jsou v|astníky ve spo|ečném
jmění manŽe|ů:
. bytové jednotky č' 27 nacháze|íci se v Budově'
. SPo|uv|astnického podí|u ve výši 407l10000 na spo|ečných částech Budovy,
.  SPo|uv|astnického podí|u ve výši 407110000 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é Antonín Ptáček RČ 42OB25l083 a RůŽena Ptáčková jsou
v|astníky ve spo|ečném jmění manŽe|ů:
. bytové jednotky č. 1 nacházející se v Budově,
. spo|uv|astnického podí|u ve výši 14115000 na spo|ečných částech Budovy,
.  SPo|uv|astnického podí|u ve výši 14115000 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é Mi|oš Sakař a Zdeňka Sakařová jsou v|astníky ve spo|ečném
jmění manŽe|ů:
. bytové jednotky č' 6 nacházející se v Budově,
o Spo|uv|astnického podí|u ve výši 83/2000 na spo|ečných částech Budovy'
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 83/2000 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é Miros|av Petr a Zdena Petrová jsou v|astníky ve společném
jmění manŽe|ů:
o nebytové jednotky č. 31 nacházející se v Budově,
.  Spoluv|astnického podí|u ve výši 133/5000 na spo|ečných částech Budovy,
.  spo|uv|astnického podí|u ve výši 133/5000 na Pozemcích;
oprávnění manŽe|é Pave| Štefaník a Hana Štefaníková jsou v|astníky ve spo|ečném
jmění manŽe|ů.
. bytové jednotky č. 25 nacházejicí se v Budově,
. Spo|uv|astnického podí|u ve výši 311625 na spo|ečných částech Budovy,
o Spo|uv|astnického podí|u ve výši 31|625 na Pozemcích;

c) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou

d) zřízení výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou náhradu ve výši 15o.ooo,- Kč
+DPH19%

3)be re  na  vědom i
a) že část náhrady ve výŠi ,150.000'- Kč jiŽ by|a uhrazena na účet MČ Praha-Suchdo| a
zbývá uhradi t  28.500,-  Kč

b) částka 28.500,- Kč bude na účet MČ Praha-Suchdo| uhrazena do 30-ti dnů ode dne
podpisu smlouvy

4 )  uk l ádá

Souhlas návrh. výboru

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ



b) rea|izovat bod 2) tohoto usnesení

Z: Rada MČ Praha _ Suchdo|
T: Neprod|eně

Souh|as návrh.  výboru:

Podpis ověřovatele'

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupite|stva MČ Praha.Suchdo|

č.j. 2311112010
ze dne 23.6. 2010

zAsTUPlTELsTVo ruČ pnnHA.sUcHDoL
be re  na  Vědomí

usnesení Rady MČ Praha-Suchdo| za up|ynu|é období sdě|ená.

Zápisem z 165, zasedání Rady MČ Praha - Suchdo| ze dne 26'4. 2o1o
Zápisem z 166' zasedání Rady MČ Praha - Suchdo| ze dne 2g.4. 2o1o
Zápisem z 167 ' zasedání Rady MČ Praha - Suchdo| ze dne 3.5. 2O1O
Zápisem z 168 '  zasedání Rady MČ Praha -  Suchdo| ze dne 1o.5.  2o1o
Zápisem z 169 '  zasedání Rady MČ Praha -  Suchdo| ze dne 17 '5 '  2o1o
Zápisem z 17o.  zasedání Rady MČ Praha -  Suchdo|ze dne 24.5.2o1O
Zápisem z 171 '  zasedání Rady MČ Praha -  Suchdo| ze dne 31 '5.  2o1o
Zápisem z 172.  zasedání Rady MČ Praha -  Suchdo| ze dne 2.6.  2o1O
Zápisem z 173 '  zasedání Rady MČ Praha -  Suchdo| ze dne 7 .6.  2O1o
Zápisem z 174.  zasedání Rady MČ Praha _ Suchdo| ze dne 14 '6.  2O1O

Souh|as návrh. výboru

Podpis ověřovateIe.

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha.Suchdo|

č.j. 2311212010
ze dne 23.6. 2010

zAsTUPlTELsTVo ruČ pnaHA.sUcHDoL

1)  vy  h  I  a  š  u  j  e

záměr na prodej pozemku parc.č. 2299118, k'ú' Suchdol, pozemek pod garáŽí, o
výměře 19 m2

2)  s tanovu je

nás|edující podmínky prodeje:

1. Prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 39.710,- Kč
2. Přednostní prodej Dr He|eně Ševčíkové, vlastnici garáže stojící na pozemku
3. Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu Smlouvy

3)  uk .ádá

vyvěsit oznámení o vyh|ášení záměru na úřední desce po dobu 30 dnů

T: Neprod|eně

Z: Starosta

Souh|as návrh.  výboru.

Podpis ověřovateIe:

Podpis starosty MČ


