
ZAPIS
zE 6. zAsEoÁruí ZAsTUPITELsTVA

ruĚsrsxÉ čÁsrl PRAHA - sUcHDoL
DNE 22. zÁŘí zo,ll

Starosta přivítaI přítomné zastupite|e na 6. zasedání zastupiteIstva.
Učast na zasedání. 14 zastupite|ů
om|uveni: Ing' Šefránek
Starosta konstatova|, že je přítomna nadpo|oviční většina zastupite|ů, Zastupite|stvo je
usnášen íschopné.

Starosta seznámil zastupite|e s návrhem programu 6' zasedání zMČ Praha - Suchdo|.
H|asování o programu 6. zasedání: pro: 14, proti: 0, zdrŽe| se: 0
Vo|ba navrhovate|ů. NavrŽeni by|i: Mgr. Kuna, p. Ptáček
Hlasování o návrhu: pro: 14, proti: 0, zdrŽe| se: 0
Vo|ba ověřovate|e: NavrŽena by|a: RNDr. Knappová
Hlasování o návrhu: pro 14, proti: 0,zdrŽe| se: 0
Určení zapisovate|e: Ing. Jana Kru|íková, tajemnice ÚMČ Praha-Suchdo|

Program zasedání:

Diskuse.

V diskusi vystoupi|a Mgr. B|ahnová a seznámi|a zastupite|e s prohlášením k ukončení
pracovního poměru se Základní ško|ou M' A|še. K tématu diskutova|i starosta, pí Pivoňková,
Ing. StoIařová, Mgr' MiIotová, Ing' Vik.

1.Zřizení věcného břemene na pozemku parc.č. 236411, k.ú. Suchdol, ve prospěch
Telefónica Czech Repub|ic, a.s. pro uložení telefonního kabelu přípojky k
nemovitosti č.p. 1102v u|,za Sokolovnou. Diskuse: p. Ptáček se dotáza| na stav předání
sousedních pozemků pod komunikací u|' Za Soko|ovnou do majetku h|'m. Prahy, MČ
Suchdo| - starosta odpovědě|, Že majite| nemůŽe pozemky převést z důvodu zatížení
zástavním právem ve prospěch banky. H|asování o usnesení: pro: ,l3 proti: 0zdrže| se',1 .
2.Zřizení věcného břemene na pozemku parc.č. 162716, 229417, 229612, k.ú. Suchdo!,
ve prospěch Pražská p|ynárenská Distribuce' a.s. pro uloŽení plynárenského zařizeni _
STL plynovodu a plynovodních přípojek k bytovému domu společnosti Vlla Suchdol,
ul. Suchdolská. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení', oro.' 14 proti: 0 zdrŽe| se: 0
3. Vyhodnocení záměru č. 18.201,| na prodej pozemků parc.č. 2300/3, k.ú. Suchdol o
výměře 120 m2, pozemku parc.č. 2299t35, k.ú. Suchdot o výměře 19 m2 a pozemku
parc.č.2299137, k.ú. Suchdol o výměře,|27 m2, ul .  Ke Kladivům. Diskuse: P '  Ptáček
vyjádři| spokojenost s rea|izací prodeje. H|asování o usnesení'' pro', 14 proti: 0 zdrŽe| se: 0.
4. Záměr na prodej pozemků parc.č. 1225I1,k.ú. Suchdol a pozemků 122512,3, k.ú,
SuchdoI včetně prodejních pavilónů. Diskuse: Doc. Beneš navrhuje, aby v usnesení by|a
uvedena minimá|ní Cena za m, ' P. Ptáček doporučuje prod|ouŽit dobu pro vyvěšení záméru
a pro jeho vyhodnocení a upozorniI na trŽní hodnotu staveb' Starosta uvedl, Že v současné
době, kdy j iŽ nebude moŽno nadá|e stavby pronajímat, je cena mnohem niŽšÍ neŽ při
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předchozím pokusu o prodej pozemků' Mgr. B|ahnová se dotáza|a na moŽnost zástavby
starosta odpovědě|, Že Území je čistě obytné' lng. Ská|a diskutova| ke stavu prodejních
pavi|onů a navrhuje o stavu informovat V usnesení a v záměru na prodej' H|asování o
usnesení: pro..14 proti. 0 zdrže| se: 0.

Po projednání bodu 6. předa| starosta řízenÍ zasedání |ng. Hořejšovi.

5. Hospodaření městské části Praha.Suchdol za ,|. pololetí roku 201í. Diskuse: P.
Ptácek' H|asování o usnesení: pro: 14 proti: 0zdrže| se: 0.

6. Návrh rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2012. Diskuse. P. Ptáček'
H|asování o usnesení: pro: 14 proti: 0zdrže| se: 0 '

7. Rozpočtové provizorium na rok 2012. Diskuse: 0 H|asování o usnesení: pro: 14 proti:
0 zdrŽe| se: 0.

8. Zařazení vratky daně z příjmu právnických osob do rozpočtu Mč Praha.Suchdo! na
rok2011. Návrh rozpočtového opatření. Diskuse: |ng. Vik podal vysvět|ení k navýšení na
výdajové straně rozpočtu za úče|em rekonstrukce kote|ny MŠ Gagarinova. P. Ptáček
diskutova| k prob|ematice vytápění MŠ Gagarinova' H|asování o usnesení: pro: ,13 proti: 0
zdrŽe| se: 1.

9. Návrh změny zřizovací listiny Zák|adní školy Miko|áše Alše. Diskuse. Mgr' Mi|otová k
financování ško|y, |ng. Ská|a, |ng. Beneš a p. Ptáček diskutova|i k Údržbě budov ško|y.
H|asování o usnesení upraveném předk|adate|em: pro: 14 proti. 0zdrŽe| se. 0.

10. Zpráva o průběhu stavby ..Nástavba technického pavilonu MŠ Gagarinova' ' .
Diskuse: P. PtáÓek, Mgr. Kuna, lng, Vik diskutova|i k formá|ním prob|émům stavby
(sousedkou napadené stavební povo|ení). Starosta informova|, že firma opakovaně

garantuje dokončení stavby v po|ovině prosince 2011. Zastupite|stvo bere zprávu na vědomÍ.

Po projednán bodu 10. předa| lng. Hořejš řízení zasedání starostovi'

í1' Usnesení Rady MČ Praha.Suchdol za up|ynulé období. Diskuse' P. Ptáček se dotázal
na průběh stavby zatep|ení bytových domů v u|' U Kruhovky' Starosta odpovědě|, Že nasta|y
prob|émy s dodrŽením termínů ze strany dodavate|e. Zastupite|stvo bere na vědomí.
'12. lnterpelace.

Starosta informova| zastupite|e o záměru provozu midibusu v ob|asti Suchdo|a, Lyso|ají a
Únětic a o petici obyvate| Výh|ed proti p|ánovanému provozu, konkrétně uIicí
Ke stavebninám' Mgr. B|ahnová doporuči|a širší projednání zavedení |inky s obyvate|i
dotčených ob|astí. K prob|ematice diskutovali p Ptáček, Doc. Beneš, lng. vik,
RNDr. Knappová.

Starosta informova| zastupite|e o situaci s dopravou na Vítězné náměstí spočÍvající ve
zpoŽd'ováníjízdního řádu až o 20 minut, kterou řeší i RoP|D'

Starosta pozva| zastupite|e na Suchdo|ské posvícení v areá|u ško|y dne 24'9' 2011., 1'|10.
2011 se koná Memoriál Františka ma|ého v poŽárním Útoku; 4.10. 2011 beseda s
A.  Tomským a26.10.2011 s Micha|em Vieweghem v kn ihovně.6.10,201í se koná setkání
s obÓany'

Zasedání by|o ukončeno Ve 21 00 hod.
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