
ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ Praha - Suchdol
dne 24.04. 2003

Účast při zahájení zasedání: 15 zastupitelů
Seznámení s programem 4. zasedání ZMČ. Hlasování o navrženém programu 4. zasedání: pro: 15, proti: 0,
zdržel se: 0
Volba návrhového výboru. Navrženi byli: p. Pytlíček, Mgr. Borůvka
Hlasování o návrhu: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
Volba ověřovatelů. Navrženi byli: Mgr. Matula, Ing. Müllerová
Hlasování o návrhu: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
Určení zapisovatele: Ing. Krulíková - tajemnice MÚ

Program zasedání:
Diskuze
Interpelace z minulého zasedání zastupitelstva.
Programové prohlášení Rady MČ Praha - Suchdol. Programové prohlášení bylo předáno zastupitelům.
Zpomalovací pruhy na ul. K Roztokům. Byl požádán silniční správní úřad o povolení instalace 2 sestav
zpomalovacích pásů.
Pořádek kolem stavby koridoru. Po ukončení jednotlivých úseků bude postupně materiál uklízen.
Schůzka s investorem stavby koridoru. Schůzka se konala 22.4. 2003
Svodidla na ul. K Roztokům.. Bude řešeno v rámci rekonstrukce komunikace.
Činnost Městské policie v oblasti odpadů. Byla přečtena zpráva MP.
Skládky v Sedlci - jsou postupně vyklízeny.
Diskotéka v ul. Pod Rybníčkem - probíhá instalace protihlukovýcch opatření.
Pan Ptáček věnoval MČ obraz prezidenta České republiky.
P. Dr. Bucek předal p. starostovi zápis z jednání s investorem koridoru dráhy, která prochází Sedlcem s
připomínkami k projektu stavby. Jedná se o následující připomínky: Doprojektování protihlukových
stěn a výstavba podchodu v ul. Přerušená. P. Bucek se zúčastní zasedání rady 27.4. 2003.
P. Študent: Dotázal se na jednání ohledně podchodu v Sedlci. Starosta odpověděl, že první jednání
vyzněla prozatím negativně, z jednání na povodňové komisi hl.m. Prahy, kde starosta žádal o řešení
podchodu v ul. Přerušená, vyplynulo, že dle vyjádření povodňové komise hl.m. Prahy bude tento
podchod realizován v rámci protipovodňových opatření. Dotaz na financování ze strany hl.m. Prahy; v
případě že bude stavba realizována v rámci protipovodňových opatření, bude financována z prostředků
MHMP.
Ing. Hejl doplnil, že v rámci současné rekonstrukce nebude možno z hlediska časového zahrnout stavbu
podchodu.
Ing. Ježek uvedl, že v rámci rekonstrukce lze postavit provizorní stavbu, která bude později dokončena.
P. Holý - kdo se vyjadřoval k projektové dokumentaci, dnes není možné řešit.
Starosta: Oznámení o územní řízení bylo vyvěšeno na úřední desce.
P. Kalfusová a pan Bucek vyzvali k aktivitě v jednání při realizaci podchodu.
P. Ryšan upozornil na nebezpečnost železniční stanice, tak jak je projektována a navrhnul posunutí
zastávky ve směru jízdy.
P. Jirčík žádá zpětně o sdělení kdo konzultoval za obec a vyjádřil se ke stavbě koridoru a zda byla
vyvěšeno oznámení o stavbě.
P. Ptáček upozornil na nutnost projednat takové stavby na MČ.
P. Matula požaduje konkrétně odpovídat na diskusní příspěvky na interpelace.
P. Gröeschelová informovala o odpovědi na petici od OMI a navrhuje, aby bylo započato s budováním
kanalizace právě na Horním Sedlci, protože zde za 80 let nebyla kanalizace vybudována a část
kanalizace zde již existuje. P. starosta informoval o žádosti, kterou odeslala Rada MČ Praha - Suchdol

0.



na Odbor městského investora, aby požádal o příspěvek ze státního fondu životního prostředí. Starosta
dále informoval o výši finančních prostředků. Komise územního rozvoje a infrastruktury doporučí radě,
kde budou tyto prostředky investovány.
P. Lorčenko připomenul, že je třeba globální pohled na celou čtvrť, ne na jednotlivé ulice nebo části
čtvrtě dle peticí. Ing. Hejl připomněl, že petice jsou problémem posledního období. Dříve se systémově
stavělo v ucelených oblastech.
P. Ptáček uvedl, že v souvislosti s výstavbou dálnice je třeba, aby MČ aktivně podnikatelsky
postupovala a výrazně využívala kompenzačních ekonomických projektů. Současný stav není možno
dále odkládat.
Revokace a schválení rozpočtu MČ Praha - Suchdol na rok 2003. Hlasování o vystoupení o vedoucí
ekonomického odboru a účetní ekonomického rozpočtu: pro 15, proti 0, zdržel se: 0. Diskuse: Vedoucí
OE pí Šimková zdůvodnila usnesení. Mgr. Matula připomněl postup projednání rozpočtu před
schválením. Ing. Kalfusová uvedla, že byl rozpočet vrácen k přepracování vzhledem k metodické
chybě. Mgr. Halová uvedla, že je problém v programu pro sestavování rozpočtu a ve změně požadavků
na rozpočet ze strany MHMP. Mgr. Matula požádal o 5 min. přestávku. Hlasování o usnesení: pro: 10
proti: 5 zdržel se: 0

1.

Vyhlášení záměru na odprodej pozemku č.parc. 2276/15 v k.ú. Suchdol o výměře 57 m2 M.
Lobkowiczovi. Diskuse: Mgr. Matula uvedl, že všechny pozemky by měly být prodávány veřejnou
soutěží a usilovat o aby MČ požadovala znalecké posudky, které by byly porovnatelné navzájem. P.
starosta vysvětlil, že pozemek přiléhá k pozemku žadatele a nikdo jiný nebude mít zájem. Mgr. Halová
požaduje výběrové řízení, paní Mgr. Lacinová se připojila. P. Ptáček navrhnul cenu za prodej pozemku
30.000,- Kč. Hlasování o usnesení: pro: 13 proti: 1 zdržel se: 1

2.

Revokace usnesení ZMČ č. 2/6/2003, kterým byl vyhlášen záměr na prodej části pozemku č.kat.
2309/2 v k.ú. Suchdol manželům Křenovým. Diskuse: p. Ptáček se dotázal, zda není možno vyhovět
žadateli jiným způsobem. Starosta objasnil situaci jedná se o roh komunikace. Mgr. Halová se dotázala
na osud plůtku. Starosta odpověděl, že bude řešeno pronájmem. Hlasování o usnesení: pro: 15 proti:0
zdržel se:0

3.

Informace o využití příspěvku na odstranění následků povodní od MČ Praha 18 - Letňany (
usnesení ZMČ č. 24/8/2002 ). Diskuse: P. Ptáček - jak byla vybrána projektová organizace, p. starosta
uvedl, že byla vybrána ze 2 nabídek P. Holý se dotázal na vybranou firmu pro rekonstrukci. Hlasování
o usnesení: 15 pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

4.

Informace o čerpání příspěvků z Povodňového fondu hl.m. Prahy na opravy bytového fondu
poškozeného povodněmi v roce 2002. Diskuse: Mgr. Halová požádala o zpřesnění zprávy o čerpání.
Před hlasováním o usnesení opustila zasedání MUDr. Radvanská.
Hlasování o usnesení: pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0

5.

Po hlasování o bodu 6 se na jednání navrátila MUDr. Radvanská.
Informace o využití prostředků z povodňové sbírky MČ Praha - Suchdol. Diskuse: p. Ptáček se dotázal,
zda nebylo vhodnější použít prostředky na něco jiného. P. Holý uvedl, že o tuto službu byl od občanů
zájem. Hlasování o usnesení: pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

6.

Usnesení Rady městské části Praha - Suchdol za uplynulé období. Zastupitelstvo bere na vědomí.7.
Interpelace
Pí Venzarová uvedla, že navštívila budovu č.p. 43 a zjistila, že je tam velká vlhkost. Ing. Hejl udal, že se
topilo a vysoušelo v rámci možnosti. Výběrové řízení proběhne v nejbližší době.
Mgr. Matula: Škola č.p. 43 je zdrojem financí, žádá podrobnou informaci o nájemní smlouvě s
Riverside. Mgr. Matula žádá o informaci, jak MČ vyřeší bytovou otázku občanů postižených povodní,
kterým končí nájemní smlouvy.
P. Holý uvedl, že se jedná o pouze o 2 rodiny, kterým bude prodlouženo ubytování.
P. Pytlíček uvedl, že každý má své meze. I MČ má problémy a nelze ostatní aktivity zrušit.
P. Hejl uvedl, že byly odeslány 2 žádosti o měření rychlosti. Pí Koutníková navštíví policii osobně.
Mgr. Halová se dotázala na osobní odpovědnost zaměstnance. P. starosta uvedl jako odpovědnou osobu
vedoucího OHSOM. P. Korynta byl finančně postižen.

8.



Energetický audit - dodatek - p. Ptáček se dotázal, zda bylo provedeno výběrové řízení. P. starosta
odpověděl, že výběr byl proveden v loňském roce, jedná se o dodatek spočívající ve změně výčtu
objektů, kde proběhne audit.
Mgr. Halová se dotázala na osobní ohodnocení vedoucích odborů (usnesení rady č.j. 16.18.).
P. Čedíková dotaz na díru v ulici K Roztokům. Bude provedena oprava v rámci provedení oprav po
výkopech PRE. Dotaz, proč je nutno žádat o povolení zpomalovacích pásů Prahu 6. Úřad MČ Praha 6
je pro MČ Praha - Suchdol silničním správním orgánem, který o dopravních opatřeních rozhoduje.

Jednání bylo ukončeno ve 22.00 hod

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 4/1/2003
ze dne 24.4. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

r e v o k u j e
usnesení zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č. j. 2/2/2003 ze dne 18.2. 2003 v bodě č.
1a)

1.

s c h v a l u j e2.
položkový rozpočet MČ Praha - Suchdol po konsolidaci
s objemem příjmů ve výši 13.866.000,- Kč
s objemem výdajů ve výši 15.818.000,- Kč
s financováním ve výši 1.952.000,- Kč

u k l á d á zaslat ověřenou kopii usnesení na ROZ MHMP3.

Z: EO pí Šimková
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 4/2/2003
ze dne 24.4. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

v y h l a š u j e

záměr na prodej pozemku parc.č. 2276/15, k.ú. Suchdol o výměře 57 m2
1.

s t a n o v u j e
následující podmínky prodeje:

2.

prodej za cenu 30.000,- Kč1.
přednostní prodej panu Michalu Lobkowiczovi2.
kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy3.

u k l á d á
vyvěsit oznámení o vyhlášení záměru na úřední desce

3.

Z: starosta
T: neprodleně



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 4/3/2003
ze dne 24.4. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva Městské části Praha - Suchdol č.j. 2/6/2003 ze dne 18.2. 2003,
kterým byl vyhlášen 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.

u k l á d á2.
informovat manžele Křenovy o revokaci usnesenía.
jednat o pronájmu uvedené části pozemku parc.č. 2309/2, k.ú. Suchdol o

výměře 13 m2
b.

Z: starosta
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 4/4/2003
ze dne 24.4. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e  n a  v ě d o m í,
že příspěvek na odstranění následků povodně ve výši 300.000,- Kč, který poskytla Městská
část Praha 18 - Letňany Městské části Praha - Suchdol byl využit následovně:

částka 100.000,- Kč byla na základě usnesení rady MČ Praha - Suchdol č.j.5.20. ze
dne 30.10. 2002 vyplacena na dokončení rekonstrukce a zprovoznění obchodu s
potravinami v ul. Roztocká 37, který byl zasažen povodní v srpnu 2002

a.

částka 200.000,- Kč byla na základě usnesení Rady MČ Praha - Suchdol č.j. 16.3. ze
dne 15.4. 2003 použita na financování projektové dokumentace oprav domů č.p. 33,
k.ú. Sedlec a č.p. 43, k.ú. Sedlec v ul. Roztocké po povodni

b.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 4/5/2003
ze dne 24.4. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

b e r e  n a  v ě d o m í
průběžnou zprávu k datu 11.4. 2003 o čerpání příspěvků z Povodňového fondu hl.m.
Prahy na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002

1.

u k l á d á
předložit podrobnou zprávu o nároku a o výši a způsobu čerpání příspěvků z
Povodňového fondu hl.m. Prahy na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi
v roce 2002

2.



Z: rada
T: příští zasedání zastupitelstva

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 4/6/2003
ze dne 24.4. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e  n a  v ě d o m í
že prostředky z povodňové sbírky MČ Praha - Suchdol ve výši 44.400,- Kč byly na základě
usnesení Rady MČ Praha - Suchdol č.j. 6.18. ze dne 27.1. 2003 využity na úhradu odvozu
suti a objemného odpadu z vyplavených domů kontejnery pro občany Dolního Sedlce v
měsících únoru, březnu a dubnu 2003, a to na základě potvrzení zastupitele MČ Praha -
Suchdol pana Jaroslava Holého, kterého Rada Městské části Praha - Suchdol usnesením č.j.
8.9. ze dne 10.2. 2003 pověřila koordinací a kontrolou využití kontejnerů.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 4/7/2003
ze dne 24.4. 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 13. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 24.3. 20031.
Zápisem z 14. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 31.3. 20032.
Zápisem z 15. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 7.4. 20033.
Zápisem z 16. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 15.4. 20034.


