
ZAPIS
z 2. zAsEDÁNí znsrUP|TELsTVA

mĚsrsxÉ čÁsrl PRAHA - sUcHDoL
DNE 15. PROSTNCE 2o1o

Na počátku zasedán í Zastupitelstva s|oŽiI do rukou starosty vlČ Praha-Suchdol sl ibzastupite|e pan Doc. Ing. Pave| Beneš.

Účast na zased ání.' 14 zastupíte|ťr
omluveni: Ing. Skála
Starosta konstatoval, Že je prítomna nadpoloviční většina zastupitelu, Zastupitelstvo jeusnáŠeníschopné.

Starosta seznámíl zastupítele s návrhem upraveného programu 2. zasedání zMČ Praha-Suchdo|, ve kterém byl vypuštěn bod ňešící rozpočtove opátreni k daru od PRE. Hlasovánío upraveném programu2. zasedání: pro: 14, prot i .  O,zdržel se: 0 '
Volba navrhovatelŮ: navrŽeni byli: Doc. Beneš, p. Ptáček
Hlasování o návrhu: pro: 14, proti.. O, zdrŽe| se: O.
Vo|ba ověrovatele: navržena byla: Bc. Doubková
H|asování o návrhu: pro: 14, proti: O, zdrŽet se: 0.
Určení zapisovatele: lng. Jana Kru|íková, tajemnice ÚMČ Praha-Suchdo|
Program zasedání:

0 Diskuse

V rámci diskuse starosta pĚedstavi| nové stráŽníky, kterí budou slouŽit na uzemí MČ Praha-
Suchdol, pana Plasse a pana Štrob|a. Pí PivoĎková se dotáza|a na kontakt na stráŽníky -
721 913 423 (pan Štrob|) , 7736174o2 (pan Plass). Pí Knappová se dotázala na zpťlsob
dopravy po MČ . odpověd' - doprava pii pohybu po MČ v |etním období bude kombinovaná
(chťrze, kolo, motohlídka).

P. Ptáček se dotázal na zimní udrŽbu - navrhuje
(Gagarinova, Steh|íkova, K Roztokťlm).

udrŽbu sypáním ulic, kde jsou školky

Po diskusi  se na jednání dostavi l  Ing. Ská|a.

Pred projednáním bodu 1 starosta pred a| ťízení jednání lng. Horejšovi.

Podpis ověňovate|e:

Podpis zapisovatele.

Podpis starosty MČ:



1. Návrh poloŽkového rozpočtu MC Praha-Suchdo| na rok 2011 - první čtení. Diskuse: Ing'
Imlauf zafinanční vybor uved|, Že finanční vfbor doporučil rozpočet ke schválení. Hlasování
o usnesení: pro: 15 proti: 0 zdrŽel se: 0

2. Návrh priorit čerpání rozpočtu na rok 2011. Diskuse: Doc. Beneš - navrhuje poŽádat
Letiště Praha a.s. o príspěvek na financování vlměny oken v zák|adní škole - p' starosta
uvedl, Že pravděpodobná odpověd'bude, Že tento príspěvek bude poskytnut po za|azenÍ
objektu do hlukového pásma' P. Ptáček se dotáza| na financování projektťt - uved|, Že se mu
jeví financování projektu dostavby uradu predčasné a navrhuje zaŤadit do priorit nákup
da|šího uk|ízecího stroje. K pr ior i tám dáIe diskutova| |ng.Skála projekt musí byt ina
zateplení budovy školy, z projektu na upravu uradu lze vyč|enit stavbu vftahu. RNDr.
Knappová uvedla, Že sněhová ka|amita bude trvat omezenou dobu, potom jiŽ není uklízecí
stroj potreba' Starosta uvedl, Že navyšení počtu uk|ízecích stroju bude odpovídat inárust
počtu pracovníku. Doc. Beneš uved|, že mŮŽe nastat situace, kdy bude nutné uklízecí stroj
porídit .  lng.Skála navrhuje prověr i t  moŽnost leasingu takového stroje. |ng'Vik navrhuje
prob|ematiku uk|ízecího stroje projednat ve všech souvislostech V Radě. H|asování
o usnesení. pro. 15 proti: 0 zdrŽel se: 0

3. Návrh rozpočtového opatrení uvolnění částky 3.800.000,. Kč z bytového fondu na
rea|izaci záméru zatep|ení bytového domu Ve StehIíkově ulici č.p. 928-930 schválené
usnesením ZMČ č.j '  2417 t2o1O ze dne 3'8. 2o1o. Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 15
proti: 0 zdrŽe| se: 0

4. Prijetí dotace ve v!ši 770.918,40 Kč od Státního fondu Životního prostredí ČR (poopora
z operačního programu Životní prostredí) na akci ..Instatace fotovo|taického systému
Stehlíkova',, návrh rozpočtového opatrení. Diskuse: pí Pivonková se dotáza|a, zda je
elektrárna V provozu - p. starosta uved|, Že ano a informoval o moŽnosti s|edovat měsíční a
denní vykony elektrárny na webovych stránkách městské části. Hlasování o usnesení:
pro. 15 proti: 0 zdrŽe| se: 0

5. Jednací rád Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Diskuse: p' Ptáček se vyjádri l k s 12
bod 13 a navrhl změnu slovo ,,m Že udě|it.. nahradit slovem ,,uděluje... K bodu dá|e
diskutova|i Doc. Beneš a lng' Skála, Mgr. Kuna. Ing. Ská|a navrhuje zaŤadit formální bod,
kter! reší prokázání práva občana městské části nebo majitele nemovitosti na uzemí MČ se
diskuse zučastnit. P. Ptáček navrhuje dop|nění jednacího rádu o moŽnost písemného
prih|ášení se do diskuse. RNDr. Knappová navrhuje do jednacího rádu zaŤadit da|ší bod:
zastupite|stvo se muŽe h|asováním rozhodnout o tom, Že do diskuse mťrŽe vstoupit občan,
ktery Se pr ih|ásí písemně' K tomuto tématu dá|e diskutoval i  p.Šefránek, pí Pivonková,
Mgr Kuna. H|asování o usnesení: pro:15 proti: 0 zdrŽe| se: 0

6' Usnesení Rady MČ Praha.Suchdo| za uplynuté období. Diskuse: Zastupitelstvo bere na
vědom í.

7. lnterpelace.
Mgr Blahnová se dotáza|a, zdajsou v p|ánu semafory na Kamlcké. p. starosta odpověděl,

Že světeIná kriŽovatka je v prípravě na kriŽovatce Suchdo|ská-Kamfcká.Sídlištní.

Podpis ověňovate|e:

Podpis zapisovatele:

Podpis starosty MČ:



J

Starosta informova|, Že ve čtvrtek 16.12. 2010 od 17.00 hod je plánováno vánoční zpíváni

v au|e Čzu.
Dne 24,12,2010 ve 22'00 hod. se koná ekumenická bohos|uŽba u suchdo|ského bet lému.

JUDr' Šip se dotáza| na opravu komunikace Armádní - starosta odpovědě|, Že projektová

dokumentace je pripravena, investorem je odbor městského investora (oMl), zatím nejsou

k dispozici f inanční prostredky. Konkrétní v1/běr u|ic pro opravu provádí oM|.

Zasedání by|o ukončeno Ve 20.00 hod.

Podpis ověiovateIe.

Podpis zapisovatele:

Podpis starosty MČ:


