
ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ Praha - Suchdol
dne 18.02. 2003

Účast při zahájení zasedání: 14 zastupitelů
Omluven: A. Ptáček
Seznámení s programem 2. zasedání ZMČ
Hlasování o programu 2. zasedání ZMČ: pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0
Volba návrhového výboru: Mgr. Borůvka, p. Pytlíček, pro: 14, proti:0, zdržel se:0
Volba ověřovatelů: p. Turchichová, Mgr. Borová, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
Určení zapisovatele: Ing. Krulíková - tajemnice MÚ

Diskuze

Odpověď na interpelaci Mgr. Matuly z minulého zasedání zastupitelstva. Odpovídá starosta: k uvedené
problematice starosta přečetl odpověď Odboru péče o prostředí Úřadu MČ Praha 6, která upozorňuje
na finanční náročnost projektu a dále uvádí návrh na umístění zpomalovacích pruhů; upozorňuje na
hlučnost a dynamické účinky a místně zvýšené emise při rozjíždění automobilů. Odbor péče o prostředí
ponechává na rozhodnutí MČ, zda MČ bude o povolení instalace žádat. O instalaci bude na návrh
OSDŽP rozhodovat Rada MČ v závislosti na finančních prostředcích v rozpočtu. Mgr. Matula se
dotázal, komu bude adresována odpověď na žádost o instalaci pruhů. Odpověď bude doručena do
schránek všech žadatelů.
Odpovědi na písemné interpelace zastupitelů byly doručeny zastupitelům.
Dotaz z minulého zasedání zastupitelstva na plynofikaci Dolního Sedlce. Odpověděl starosta:
Plynofikace je ve fázi realizace, plynofikace nebude na náklady MČ.
Pí Groeschelová: Dotaz na kanalizaci - Horní Sedlec - spolufinancování z prostředků občanů- starosta
odpověděl, že částka je tak vysoká, že je otázkou, zda by se zúčastnili všichni obyvatelé lokality; otázka
půjčky: MČ má omezené prostředky na splácení půjčky.
pí Fafejtová : Kolika čísel popisných se týká odkanalizování, zda je připravena projektová dokumentace
na odkanalizování. Starosta odpověděl, že projektová dokumentace pro územní řízení je připravena pro
všechny lokality.
Dotaz na dotace MMR. Odpověděl starosta - dotace byly doručeny.
Mgr. Borová - chodník na ulici Suchdolská je za deště zatopen - odpověděl starosta: bude znovu
urgován vlastník komunikace.
Pí Venzarová: dotaz na pozemky v Dolním Sedlci v majetku hl.m. Prahy - bude připraven materiál pro
projednání v komisi územního rozvoje.
Pí Venzarová: dotaz na prostředky, které budou věnovány na výdaje v Dolním Sedlci. Dotázala se na
příjmy z nemovitostí a pronájmů v Dolním Sedlci a z poplatků, kolik je v rozpočtu na rok 2003
uvažováno pro Dolní Sedlec.
Mgr. Matula uvedl, že občané se budou moci k rozpočtu vyjádřit v rámci jeho projednání.

0.

Program zasedání:
Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6. Diskuze: Mgr. Matula, Mgr. Halová, Mgr. Lacinová,
Ing. Hejl., MUDr. Radvanská. Hlasování o stažení bodu z programu: pro 6, proti 8, zdržel se: 0. Bod
nebyl stažen z programu. Hlasování o usnesení: pro: 8, proti: 4, zdržel se: 2

1.

Projednání rozpočtu MČ Praha - Suchdol na rok 2003. Diskuze: p. Víšková - požaduje zaprotokolovat
požadavek, aby společně s rozpočtem byla na úřední desce vyvěšena důvodová zpráva k rozpočtu.
Dále diskutovali: Mgr. Halová, Mgr. Borová, p. Železný Hlasování o usnesení: pro: 8, proti:4, zdržel
se:2.

2.

Schválení pravidel pro poskytování finančních prostředků z povodňového fondu hl.m.Prahy na opravy
bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002. Diskuze: Hlasování o usnesení: pro: 14, proti: 0,

3.



zdržel se: 0
Projednání změny územního plánu na pozemcích parc.č. 1090 a 1091 v k.ú. Suchdol na základě žádosti
majitelek pozemku paní M. Svobodové a J. Kramperové. Diskuze: 0. Hlasování o usnesení: pro: 14,
proti: 0, zdržel se: 0

4.

Projednání změny územního plánu na pozemcích parc.č. 2216/10, 2216/16, 2296/8 a 2296/9 v k.ú.
Suchdol na základě žádosti navrhovatele MAREK TRANSPORT. Diskuze: Mgr. Borová, Mgr. Matula,
p. Holý. Hlasování o usnesení: pro: 9, proti:2, zdržel se: 3

5.

Vyhlášení záměru na prodej pozemku: díl a, který byl oddělen z pozemku parc.č. 2309/2, k.ú. Suchdol,
o výměře 13 m2. Diskuze: 0. Hlasování o usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

6.

Využívání budovy Úřadu MČ Praha - Suchdol pro zastupitelské dny členů Zastupitelstva MČ Praha -
Suchdol. Diskuze: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Koutníková. Hlasování o usnesení: pro: 14, proti: 0,
zdržel se: 0

7.

Usnesení Rady MČ Praha - Suchdol za uplynulé období. Diskuze:Mgr. Halová: požaduje doplnění
zápisu z 8. zasedání rady o přílohu k bodu č.j. 8.15. Dále diskutovala Mgr. Borová, Ing. Hejl. Hlasování
o usnesení: Při hlasování o usnesení nebyly přítomny Ing. Mullerová a p. Turchichová. pro: 12, proti:0,
zdržel se: 0

8.

Interpelace:

Ing. Hejl informoval o změně stravování ve školní jídelně, od 1.9. 2003 bude školní stravování
zajišťovat ZŠ.
Mgr. Borová: Ptá se, budou-li stanoveny pravidelné dny pro zasedání zastupitelstva: p. starosta uvedl,
že se termíny vrátí ke čtvrtku.
Ing. Hejl: uvedl, že byly zařízeny e-mailové adresy pro všechny zastupitele. Zastupitelé se mohou
informovat u tajemnice.
Mgr. Borová: k časopisu - je třeba dát prostor většímu okruhu přispěvatelů.
Mgr. Vacková (členka redakční rady) - uvedla, že je žádoucí, aby přispíval větší počet přispěvatelů .
Mgr. Lacinová upozornila na požadavek nestrannosti časopisu.

9.

Zasedání bylo ukončeno v 20.30 hod.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 2/1/2003
ze dne 18.2. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
v o l í:

pana Ctirada Kuthana
do funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 2/2/2003
ze dne 18.2. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e:1.
předložený návrh položkového rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2003
s objemem příjmů ve výši: 16 050 000,- Kč

a.



s financováním ve výši: 1 952 000,- Kč
s objemem výdajů ve výši: 18 002 000,-Kč
předložený návrh rozpočtu zdaňované činnosti na rok 2003
s objemem příjmů ve výši: 4 720 000,- Kč
s objemem výdajů ve výši: 6 187 000,- Kč

b.

u k l á d á:2.
čerpat rozpočet dle položkového členění
      T: Průběžně
      Z: Rada MČ, správci kapitol

a.

předložit zprávu o plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2003
      T: 30.9. 2003
      Z: zástupce starosty Ing. Petr Hejl prostřednictvím vedoucí EO

b.

předložit zprávu o plnění rozpočtu za rok 2003
      T: 30.6. 2004
      Z: zástupce starosty Ing. Petr Hejl prostřednictvím vedoucí EO

c.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 2/3/2003
ze dne 18.2. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e:

"Pravidla pro poskytování finančních prostředků z povodňového fondu hl.m. Prahy na
opravy bytového fondu poškozeného povodní"

1.

u k l á d á:2.
postupovat dle uvedených pravidela.
předkládat Zastupitelstvu k projednání žádosti jednotlivých žadatelůb.
informovat pravidelně o čerpání prostředků z fonduc.
ukládá kontrolnímu výboru, aby průběžně kontroloval čerpání a využití
finančních prostředků

d.

      Z: ad a) až c) Rada MČ, ad d) kontrolní výbor
      T: průběžně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 2/4/2003
ze dne 18.2. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s o u h l a s í:

s návrhem změny územního plánu na pozemcích parc.č. 1090 a 1091 v k.ú. Suchdol z
PP - parky a parkově upravené plochy na OC - území čistě obytné

1.

u k l á d á:

zaslat ověřené kopie usnesení ke změně územního plánu na Útvar rozvoje hl.m. Prahy
a majitelům pozemku

2.



   Z: starosta
   T: 22.2. 2002

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 2/5/2003
ze dne 18.2. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

n e s o u h l a s í

s návrhem změny územního plánu na pozemcích parc.č. 2216/10, 2216/16, 2296/8 a
2296/9 v k.ú. Suchdol z OC - orná plocha na VN - území nerušících služeb a výroby

1.

u k l á d á:

zaslat ověřené kopie usnesení ke změně územního plánu na Útvar rozvoje hl.m. Prahy
a žadatelům

2.

      Z: starosta
      T: 22.2. 2002

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 2/6/2003
ze dne 18.2. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

v y h l a š u j e:

záměr na prodej části pozemku parc.č. 2309/2, k.ú.Suchdol: díl a, který byl oddělen z

pozemku parc.č. 2309/2, k.ú. Suchdol, o výměře 13 m2

1.

podmínky prodeje:
prodej za cenu 15990,-Kč stanovenou znaleckým posudkem1.
přednostní prodej pro manžele pana JUDr. Josefa Křena a Mgr. Blanku
Křenovou

2.

kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy3.
u k l á d á:2.

požádat o stanovisko Odboru územního rozhodování MHMP k oddělení
uvedeného pozemku

a.

vyvěsit záměr na úřední desceb.

      Z ad a), b): starosta
      T: ad a) neprodleně
          ad b) neprodleně po doručení stanoviska OÚR MHMP

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 2/7/2003
ze dne 18.2. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
Schvaluje zastupitelské dny pro zastupitele:



ODS každé pondělí 17 až 18 hodin velká zasedací síň1.
ČSSD poslední středa v měsíci 17-18 velká zasedací síň2.
SOS pí. Koutníková, zástupkyně starosty 16 -18 hod. 1. středa v měsíci v místnosti č.
202
Ing. Hejl, zástupce starosty 16 - 18 hod. každá středa v měsíci

3.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 2/8/2003
ze dne 18.2. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e n a v ě d o m í:
usnesení Rady Městské části Praha - Suchdol za uplynulé období sdělená:

Zápisem z 5. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 20.1. 20031.
Zápisem z 6. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 27.1. 20032.
Zápisem ze 7. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 3.2. 20033.


