
ZÁPIS Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ Praha - Suchdol

dne 30.6. 2005
Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů
Omluveni: P. Valentová, Ing. Skála, Mgr. Halová
Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta informoval, že
usnesení z minulých zastupitelstev jsou splněna.
Starosta seznámil zastupitele s programem 18. zasedání ZMČ Praha – Suchdol.
Hlasování o navrženém programu 18. zasedání: pro: 12, proti:0, zdržel se: 0
Po hlasování o programu zasedání se na jednání dostavila Mgr. Halová, Ing. Skála.
Volba návrhového výboru. Navrženi byli: Mgr. Halová, p. Pytlíček
Hlasování o návrhu: pro: 12, proti: 0 , zdržel se:
Volba ověřovatelů. Navrženi byli: pí Turchichová, Mgr. Borová
Hlasování o návrhu: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0
Určení zapisovatele: Ing. Krulíková – tajemnice ÚMČ

Program zasedání:
Diskuse

P. starosta Čížek – informoval o tom, že se pro MČ podařilo získat 760.000,- Kč od České správy letišť
jako kompenzaci za provoz letiště Ruzyně a dále se podařilo získat z rozpočtu hl.m. Prahy 550.000,- Kč
na rekonstrukci odvodu dešťové vody a sanaci sklepních omítek v MŠ K Roztokům.

1.

Zpráva o hospodaření MČ Praha – Suchdol za rok 2004. Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 9 proti:
0 zdržel se: 5

2.

Rozpočtový výhled MČ Praha – Suchdol pro rok 2006-2007. Diskuse: Mgr. Matula –dotaz na zápornou
částku na příjmové straně – Ing. Hejl odpověděl, že tato suma může být doplněna z FRR (jedná se o
výhled), p. Ptáček – dotázal se na doplnění z fondu rezerva rozvoje, jestliže bude tento fond vyčerpán
v důsledku projednání bodu . Hlasování o usnesení: pro: 8 proti: 6 zdržel se: 0

3.

Projednání pravidel sestavování rozpočtu MČ Praha – Suchdol. Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 9
proti: 0 zdržel se: 5

4.

Převod finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu MČ roku 2005. P. Pytlíček
navrhnul, aby usnesení bylo projednáno po jednotlivých bodech a o každém bodu bylo hlasováno
jednotlivě. Hlasování o navrženém způsobu projednání bodu 4: pro: 14, proti: 0, zdržel se 0.

Použití prostředků fondu rezervního a rozvojového ve výši 234.000,- Kč na nákup elektrické
pánve pro školní jídelnu ZŠ Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 14 proti: zdržel se:

a.

Použití prostředků fondu rezervního a rozvojového ve výši 133.000,- Kč pro úhradu nákladů na
dokončovací práce v rámci rekonstrukce "Klubu DDM" ve Stehlíkově 928. Diskuse: Ing. Hořejš:
doplnil předklad Ing. Hejla. Mgr. Borová: uvedla, že navštívili s p. Ptáčkem stavbu, stavba je
provedena velmi pěkně a bude sloužit suchdolským dětem a požádala o podporu pro tuto akci. P.
Ptáček se připojil k Mgr. Borové. Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 2

b.

Použití prostředků fondu rezervního a rozvojového na rekonstrukci schodiště před novou
budovou základní školy ve výši 1 400 tisíc Kč Diskuse: P. Ptáček dotaz, zda rekonstrukce bude
provedena do konce prázdnin – Ing. Hejl uvedl, že škola je přístupná zadním vchodem,
samozřejmě by to bylo vhodné ukončit stavbu o prázdninách. Pí. Borová: je v rozpočtu plot –
Ing. Hejl odpověděl že ano. Pí. Turchichová se zeptala, zda se žádalo o dotaci na MHMP – p.
starosta uvedl, že bylo požádáno opakovaně, zatím neúspěšně. P. Borová poukázala na situaci
v MŠ Gagarinova, p. starosta bude o tomto informovat v rámci interpelací. Pí Turchichová – lze
požádat s tím, že MČ bude mít na financování spoluúčast. Mgr. Halová uvedla, že dle jejího
názoru je prioritou rozšíření MŠ vzhledem k tomu, že Suchdol je rozvojovým územím. P. Pytlíček
souhlasí s návrhem na opravu schodiště, podat žádost o dotace se spoluúčastí MČ. P. Matula

c.

5.



navrhnul bod vypustit. Ing. Hejl souhlasí s posečkáním, zda bude vyhověno žádosti o dotaci na
hl.m. Prahy v podzimním kole. Mgr. Lacinová upozornila, že by mělo proběhnout výběrové řízení
s upřesněním ceny. Mgr. Halová žádá o položkový rozpočet. Ing. Skála upozornil na to, že nejsou
zatím vyčleněny prostředky a nelze vyhlásit výběrové řízení. P. Ptáček ml. doporučil posečkat na
výsledek žádosti o dotaci na hl.m. Prahu. P. Ptáček navrhnul dát 1 částky a povolit radě zahájení
výběrového řízení. Návrhový výbor v tomto smyslu předložil usnesení. Hlasování o usnesení: pro:
14 proti: 0 zdržel se: 0
Použití prostředků fondu rezervního a rozvojového na rekonstrukci školní zahrady mezi
budovami školy ve výši 1 790 tisíc Kč. Použití prostředků fondu rezervního a rozvojového na
rekonstrukci hřiště na školním dvoře na hřiště s umělým povrchem a oplocením ve výši 1 800
tisíc Kč. Diskuse: p. Ptáček požádal o upřesnění předkladu. Mgr. Borová upozornila na priority
z ankety školy – hřiště bylo až na 3. místě. Zámková dlažba je velmi drahá, naopak na vybavení
herními prvky je určena malá částka. P. Ptáček ml. požaduje upřesnění předkladu. Navrhuje
projednání na finančním výboru a v komisích. Navrhuje poskytnout více času. Ing. Skála. – věc
je ve fázi investičního záměru. Mgr. Lacinová – navrhuje vyslovit souhlas se záměrem a zadat
projekt na hřiště. Mgr. Halová – navrhuje uložit radě předložit variantní řešení, podpoří vyhlášení
záměru. K tomu se připojil p. Pytlíček. Dále uvedl, že je třeba uvážit i názor školy na užívání a
údržbu. Zřizovatel je v roli investora, škola by měla přijít s návrhem. Mgr. Borová znovu žádala o
zvážení priorit školy. Ing. Hejl uvedl, že záměr je projednán s vedením školy. Hlasování o
vystoupení Mgr. Blahnové: pro: 14 proti: 0zdržel se: 0. Mgr. Blahnová požádala o posouzení, zda
prostor mezi školami je vhodný pro 250 dětí, které by tam trávily přestávka. Mgr. Lacinová –
zcivilizovat zahradu je vhodné, není třeba , aby tam bylo zároveň 250 dětí je to organizační
záležitost MUDr. Radvanská – kdo navrhnul řešení, protože se zdá, že vedení školy chce něco
jiného než rady. Mgr. Matula – diskuse patří na jednání komisí. Navrhuje stažení bodů d a e, aby
se tyto body doprojednaly v komisích a se školou, po projednání předloží rada návrh
zastupitelstvu. K tomuto názoru se připojily pí Víšková a pí Halová. Ing. Hejl uvedl, že návrh byl
se školou projednán. Ing. Hejl uvedl, že se jedná o čas. Ing. Skála podal další informace
k důvodům návrhu bodu 4 d) a 4 e). Během diskuse k bodu 4 d) opustil zasedání p. Ptáček st.
Mgr. Lacinová navrhla požádat také o grant hlavního města Prahy. Mgr. Lacinová předložila
protinávrh usnesení. Hlasování o protinávrhu Mgr. Lacinové: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

d.

Po projednání bodu 4 d) opustila zasedání MUDr. Radvanská.
Použití prostředků fondu rezervního a rozvojového na sanaci vlhkosti v suterénu staré budovy ZŠ
ve výši 730 tisíc Kč. Diskuse: Předklad doplnil Ing. Skála. Mgr Borová požádala o podporu
projektu. Mgr. Halová – dotaz, zda částka je předpokládaná nejvyšší. Ing. Skála uvedl, že částka
bude vyšší. P. starosta navrhnul, aby částka byla zvýšena. Mgr. Lacinová – navrhuje odsouhlasit
částku původně navrhovanou, pak navýšit. Mgr. Halová navrhuje částku zvýšit na 1 mil. Kč.
V tomto smyslu návrhový výbor předložil návrh usnesení. Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0

e.

Použití prostředků fondu rezervního a  rozvojového ve výši 200.000,-  Kč pro úhradu nákladů na
rekonstrukci vstupního chodníku a dvora domu s chráněným bydlením SDM v ulici Nad dolíky
čp. 359. Diskuse: Mgr. Borová a p. starosta požádali o podporu záměru. Hlasování o usnesení:
pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0.

f.

Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2299/4 v k.ú. Suchdol o výměře 20 m2 , který je zastavěn
stavbou garáže ve vlastnictví pana Miroslava Markvarta. Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 12 proti:
0 zdržel se: 0

6.

Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2299/5 v k.ú. Suchdol o výměře 20 m2 , který je zastavěn
stavbou garáže ve vlastnictví pana Pavla Beneše. Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0

7.

Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2299/2 v k.ú. Suchdol o výměře 13 m2 a parc.č. 2299/29
v k.ú. Suchdol o výměře 8 m2, které jsou zastavěny stavbou garáže ve vlastnictví paní Evy Bolehovské.
Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

8.



Usnesení Rady MČ Praha – Suchdol za uplynulé období. Diskuse: Zastupitelstvo bere na vědomí.9.
Interpelace

P. starosta informoval o možnostech rozšíření MŠ Gagarinova.¨
10.

Zasedání bylo ukončeno ve  20.50 hod.



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 18/1/2005
ze dne 30.6. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

závěrečný účet MČ Praha – Suchdol za rok 2004 s těmito výsledky hospodaření
po konsolidaci: úhrn příjmů: 40.546.911 Kč
úhrn výdajů: 41.388.620 Kč
rozdíl mezi příjmy a výdaji: - 841.709 Kč
výsledek hospodaření hlavní činnosti MČ Praha – Suchdol:
přebytek ve výši: 4.489.104 Kč

a.

výsledek zdaňované činnosti městské části za rok 2004 s tím, že výsledkem
hospodaření je:
daňový základ: 5 853 199 Kč
zisk po zdanění 4 872 000 Kč
daň z příjmu právnických osob 1 638 896 Kč

b.

celoroční hospodaření Městské části Praha – Suchdol za rok 2004 s výhradami,
které vyplývají z výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2004 provedené
MHMP - odborem kontrolních činností v březnu 2005.

c.

1.

u k l á d á

odstranit nedostatky vyplývající z výsledků přezkoumání hospodaření za rok
2004 splněním požadavků příkazu starosty 2005/3 z 27.4.2005
Z: v opatřeních jmenovaní zaměstnanci
termín: 30.9.2005

a.

podat písemnou informaci o projednání zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření v MČ Praha – Suchdol za rok 2004 a opatřeních přijatých k nápravě
chyb a nedostatků uvedených v této zprávě Magistrátu hl.m. Prahy, odboru
kontrolních činností
Z: starosta
termín: 15.7.2005

b.

podat písemnou zprávu o plnění přijatých opatření přijatých k nápravě chyb a
nedostatků ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v MČ Praha –
Suchdol za rok 2004
Z: starosta
termín: 31.10.2005

c.

finančnímu výboru provést kontrolu odstranění nedostatků
termín: říjen 2005

d.

přebytek rozpočtu v hlavní činnosti ve výši 4.489.104 Kč převést do fondu
rezervního a rozvojového (FRR)
Z: vedoucí EO
Termín: neprodleně

e.

2.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 18/2/2005
ze dne 30.6. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
s c h v a l u j e



v souladu s § 2 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozpočtový výhled
Městské části Praha - Suchdol na rok 2006 - 2007

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 18/3/2005
ze dne 30.6. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e Pravidla sestavování a čerpání rozpočtu Městské části Praha - Suchdol
s účinností od 1.7. 2005

1.

u k l á d á při sestavování rozpočtu postupovat dle schválených pravidel2.

T: průběžně
Z: správci kapitol

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 18/4/2005
ze dne 30.6. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

 
s c h v a l u j e použití prostředků fondu rezervního a rozvojového ve výši
234.000,- Kč na nákup elektrické pánve pro školní jídelnu ZŠ

a.

s c h v a l u j e použití prostředků fondu rezervního a rozvojového ve výši
133.000,- Kč pro úhradu nákladů na dokončovací práce v rámci rekonstrukce
"Klubu DDM" ve Stehlíkově 928

b.

 
p o v ě ř u j e radu MČ k vypsání výběrového řízení na rekonstrukci
hlavního schodiště ZŠ M. Alše.

1.

u k l á d á radě MČ požádat MHMP o poskytnutí finančních prostředků ve
výši 700 tis. Kč na rekonstrukci hlavního schodiště budovy ZŠ.

2.

c.

 
s c h v a l u j e záměr na rekonstrukci a vybudování nových ploch pro sport
u základní školy

1.

u k l á d á

radě MČ předložit zastupitelstvu variantní řešení projednané
s vedením školy, v radě školy, ve finančním výboru, komisi
územního rozvoje a ve školské komisi.

a.

Požádat MHMP o grant na vybudování školních hřišťb.

2.

d.

s c h v a l u j e použití prostředků fondu rezervního a rozvojového na sanaci
vlhkosti v suterénu staré budovy ZŠ do výše 1 milion Kč

e.

s c h v a l u j e použití prostředků fondu rezervního a  rozvojového ve výši
200.000,-  Kč pro úhradu nákladů na rekonstrukci vstupního chodníku a dvora
domu s chráněným bydlením SDM v ulici Nad dolíky čp. 359.

f.

I.

u k l á d á

provést převod prostředků z fondu FRR do rozpočtu MČ Praha – Suchdol a
II.



navýšení příslušných oddílů § a pol. výdajové strany rozpočtu.

T: okamžitě
Z: vedoucí ekonomického odboru

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 18/5/2005
ze dne 30.6. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

v y h l a š u j e

záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/4, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2 , pozemek pod
stavbou garáže

1.

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 30.400,-Kč1.
přednostní prodej Miroslavu Markvartovi, vlastníku garáže2.
kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy3.

2.

u k l á d á

vyvěsit oznámení o vyhlášení záměru na úřední desce po dobu 30 dnů
3.

Z: starosta
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 18/6/2005
ze dne 30.6. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

v y h l a š u j e

záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/5, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2 , pozemek pod
stavbou garáže

1.

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 30.400,-Kča.
přednostní prodej Pavlu Benešovi, vlastníku garážeb.
kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvyc.

2.

u k l á d á

vyvěsit oznámení o vyhlášení záměru na úřední desce po dobu 30 dnů
3.

Z: starosta
T: neprodleně



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 18/7/2005
ze dne 30.6. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

v y h l a š u j e

záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/2 v k.ú. Suchdol o výměře 13 m2 a parc.č.
2299/29 v k.ú. Suchdol o výměře 8 m2, pozemky pod stavbou garáže

a.

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 31.920,-Kč1.
přednostní prodej Evě Bolehovské, vlastnici garáže2.
kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy3.

b.

u k l á d á

vyvěsit oznámení o vyhlášení záměru na úřední desce po dobu 30 dnů
c.

Z: starosta
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 18/8/2005
ze dne 30.6. 2005

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

Zápisem ze 100. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 18.4. 20051.
Zápisem ze 101. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 25.4. 20052.
Zápisem ze  102. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 2.5. 20053.
Zápisem ze  103. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 9.5. 20054.
Zápisem ze  104. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 16.5. 20055.
Zápisem ze  105. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 23.5. 20056.
Zápisem ze 106. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 30.5. 20057.
Zápisem ze 107. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 6.6. 20058.
Zápisem z 108. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 13.6. 20059.


