
ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ Praha - Suchdol

dne 15.9. 2005
Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů
Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st.
Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta informoval, že
usnesení z minulých zastupitelstev jsou naplněna.
Starosta seznámil zastupitele s programem 19. zasedání ZMČ Praha – Suchdol
Hlasování o navrženém programu 19. zasedání: pro: 12 , proti: 0, zdržel se: 0
Volba návrhového výboru. Navrženi byli: Mgr. Lacinová, MUDr. Radvanská
Hlasování o návrhu: pro: 12, proti: 0 , zdržel se:
Volba ověřovatelů. Navrženi byli: p. Ptáček ml., 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 mu rada uložila na dnešním jednání přečíst dopis Ing. Javornické
z MHMP o neposkytnutí dalších dotací z rozpočtu hl.m. Prahy městské části na opravu schodů ZŠ. Dále
starosta informoval o zadání zpracování studie na možnou dostavbu MŠ Gagarinova – dvě oddělení –
48 dětí Dále informoval, že se ve dnech 15. a 16. září na Suchdol uskuteční mistrovství světa v orbě,
kterého se zúčastní i prezident České republiky. P. starosta informoval, že se Rada MČ opětovně
obrátila na představitele hl.m. Prahy se žádostí, aby pomohli prosadit do rozpočtu hl.m. Prahy na rok
2006 finanční prostředky na vybudování okružní křižovatky ulic Kamýcká – Internacionální. Dne 14.9.
2005 se zástupci rady zúčastnili zasedání místopisné komise hl.m. Prahy, která odsouhlasila návrhy na
pojmenování dosud nepojmenovaných ulic a prostranství v MČ Praha – Suchdol. Nepojmenovaná
komunikace od bazénu ČZU k řeznictví – U kruhovky (návrh ing. Laštovky); nepojmenovaná ulice
vedoucí k hasičské zbrojnici – K Mírám; nepojmenovaná ulice v Sedlci – Ke Střelnici, nepojmenovaná
ulice v sídlišti Central group – Holubí, přejmenování horní části ulice Pod Rybníčkem – začátek u
Krušovické restaurace, západním směrem, - V ořeší; kruhové prostranství před budovou Úřadu MČ
Suchdolské nám.; prostranství na křižovatce ulic Internacionální – Kamýcká – Brandejsovo náměstí. pí
Zichová – dotaz na výměnu oken za plastová v souvislosti s letištěm; Ing. Hejl odpověděl, že
v současné době není Suchdol a horní Sedlec v hlukovém pásmu, kde Česká správa letišť výměnu oken
financuje. Je možné, že se Suchdol dostane do tohoto pásma po dostavbě nové přistávací dráhy.

1.

Přijetí daru Městské části Praha – Suchdol od České správy letišť. Diskuse: p. Ptáček, p. Pytlíček a Ing.
Skála upozornil na nepřesnosti ve smlouvě. Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

2.

Vyhodnocení 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

3.

Vyhodnocení 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

4.

Vyhodnocení 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

5.

Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2327/5 v k.ú. Suchdol o výměře 145 m2 . Diskuse: Mgr.
Lacinová – diskutovala ke tvaru odděleného pozemku. Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se:
0

6.



Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2276/16, k.ú. Suchdol výměře 48 m2 a pozemku parc.č.

2276/17, k.ú. Suchdol o výměře 11 m2 . Diskuse:p. starosta – seznámil přítomné s polohou pozemků..
Ing. Skála konstatoval , že se jedná o obchodní důvody. Mgr. Lacinová souhlasí s návrhem usnesení. P.
Ptáček se přiklání k  názoru Mgr. Lacinové. Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

7.

Zpráva o činnosti rady MČ Praha – Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:
pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

8.

Zpráva o plnění rozpočtu MČ Praha – Suchdol za 1. pololetí 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: pro:
12 proti: 0 zdržel se: 0

9.

Převod finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu MČ Praha – Suchdol na rok 2005.
Diskuse: p. Ptáček – upozornil na to, že na minulém zasedání požadovalo zastupitelstvo požádat hl.m.
Prahu o grant na hřiště, Ing. Hejl uvedl, že hl.m. Praha vyhlásilo granty na sportovní hřiště, ne na
zahradu. P. Ptáček navrhuje sehnat peníze z rozpočtu hl.m. Prahy  nebo jiných zdrojů. P. starosta
upozornil, že hl.m. Praha nemusí prostředky pro MČ uvolnit. Dále uvedl, že do konce roku musí být
hotovo hřiště na zahradě ZŠ, aby na jaře mohlo dojít k rekonstrukci hřiště u původní budovy ZŠ. Ing.
Hejl doplnil navrhované usnesení. Mgr. Borová podpořila schválení prostředků z FRR na školní
vzdělávací program. Ing. Skála a Ing. Hejl uvedli, že škola je věcí městské části, komunikace povinností
hl.m. Prahy. Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

10.

Zapojení finančních prostředků z FRR do rozpočtu na rok 2006, stanovení priorit rozpočtu na rok 2006.
Diskuse: p. Ptáček požaduje k usnesení přiložení důvodové zprávy. Mgr. Borová – navrhuje v rámci
malých hřišť instalovat dříve navržený kolotoč. P. Ptáček navrhuje zapojit sponzorsky do realizace
malých hřišť investory bytových staveb v městské části. Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se:
0

11.

Usnesení Rady MČ Praha – Suchdol za uplynulé období. Rada bere na vědomí.12.
Interpelace

Mgr. Borová dotazuje se, zda do návrhu rozpočtu bylo zahrnuto zdražení plynu.
Ing. Hejl odpověděl, že zvýšení cen plynu bude zahrnuto v dalším návrhu rozpočtu, který bude
předložen k dalšímu čtení.

13.

Zasedání bylo ukončeno v 20.00 hod.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 19/1/2005
ze dne 15.9. 2005

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

přijetí sponzorského finančního daru od České správy letišť, s.p. ve výši
760.000,- Kč určeného na podporu projektů zaměřených na prevenci ochrany
životního prostředí

a.

darovací smlouvu mezi Českou správou letišť, s.p. jako dárcem a Městskou částí
Praha – Suchdol jako obdarovanou na poskytnutí sponzorského daru ve výši
760.000,- Kč

b.

1.

u k l á d á

starostovi podepsat výše uvedenou smlouvu s úpravou – vypuštění bodu 2.
2.

T: Neprodleně



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 19/2/2005
ze dne 15.9. 2005

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

prodej pozemku parc.č. 2299/4, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2 , pozemek pod stavbou
garáže panu Miroslavu Markvartovi, bytem Kamýcká 947/53, Praha 6 – Suchdol,
vlastníku garáže, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 30.400,-Kč

1.

u k l á d á

Vypracovat v souladu s podmínkami záměru č. 10.2005 návrh smlouvy na prodej
nemovitosti a předat jej k připomínkování zájemci o koupi

a.

Předat návrh smlouvy ke schválení Raděb.
Vyzvat výše uvedeného zájemce o koupi k podpisu Radou schváleného textu
smlouvy

c.

Z: starosta
T: ad a)10.10. 2005
    ad b) 25.10. 2005
    ad c) 30.10. 2005

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 19/3/2005
ze dne 15.9. 2005

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

prodej pozemku parc.č. 2299/5, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2, pozemek pod
stavbou garáže, panu Pavlu Benešovi, vlastníku garáže, bytem Praha 6,
Na dlouhém lánu 314/24, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí
30.400,-Kč

1.

u k l á d á

Vypracovat v souladu s podmínkami záměru č. 11.2005 návrh smlouvy na
prodej nemovitosti a předat jej k připomínkování zájemci o koupi

a.

Předat návrh smlouvy ke schválení Raděb.
Vyzvat výše uvedeného zájemce o koupi k podpisu Radou schváleného
textu smlouvy

c.

2.

Z: starosta
T: ad a)10.10. 2005
    ad b) 25.10. 2005
    ad c) 30.10. 2005

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 19/4/2005
ze dne 15.9. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
s c h v a l 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, paní Evě

1.

2.



Bolehovské, vlastnici garáže, bytem Praha 6 – Suchdol, Ke Kladivům 968, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 31.920,-Kč.
u k l á d á

Vypracovat v souladu s podmínkami záměru č. 12.2005 návrh smlouvy na
prodej nemovitosti a předat jej k připomínkování zájemci o koupi

a.

Předat návrh smlouvy ke schválení Raděb.
Vyzvat výše uvedeného zájemce o koupi k podpisu Radou schváleného
textu smlouvy

c.

2.

Z: starosta
T: ad a)10.10. 2005
    ad b) 25.10. 2005
    ad c) 30.10. 2005

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 19/5/2005
ze dne 15.9. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
v y h l a š u j e

záměr na prodej pozemku parc.č. 2327/5 v k.ú. Suchdol o výměře 145 m2
1.

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 178.350,-Kč1.
přednostní prodej paní Veronice Žilkové, vlastnici sousedního pozemku2.
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. 19/6/2005
ze dne 15.9. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
v y h l a š u j e

záměr na prodej pozemku parc.č. 2276/16 v k.ú. Suchdol o výměře 48 m2 a
parc.č. 2276/17 v k.ú. Suchdol o výměře 11 m2

1.

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 20.980,- Kč1.
přednostní prodej manželům Norbertovi a Lence Durychovým, vlastníkům
sousedního pozemku

2.

kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy nebo podle
splátkového kalendáře

3.

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. 19/7/2005
ze dne 15.9. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

bere na vědomí
zprávu o činnosti rady za 1. pololetí roku 2005

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 19/8/2005
ze dne 15.9. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e   n a   v ě d o m í

předložené plnění a čerpání rozpočtu MČ Praha - Suchdol za I. pololetí roku
2005:

Příjmová část
upravený rozpočet

tis. Kč
plnění 06/05 tis.

Kč
plnění 06/05

%

Třída 1 – Daňové
příjmy

2309 1692,4 73,3

Třída 2 – Nedaňové
příjmy

325 223 68,6

Třída 4 – Přijaté dotace 15256,5 12521,5 82,1

Příjmy celkem 17890,5 14436,9 80,7

    

Výdajová část    

Třída 5 – Běžné výdaje 17757 7470 42,1

Třída 6 – Kapitálové
výdaje

829 81,5 9,8

Výdaje celkem 18586 7551,5 40,6

1.

u k l á d á

předložit k projednání závěrečný účet MČ Praha – Suchdol se zprávou
o hospodaření MČ Praha - Suchdol za rok 2005

2.

T: 30.6. 2006
Z: Rada MČ

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 19/9/2005



ze dne 15.9. 2005
Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

použití prostředků z  fondu rezervního a rozvojového ve výši 245.000,- Kč
na podporu přípravy Školního vzdělávacího programu (ŠVZP) pro rok 2005

a.

použití prostředků z fondu rezervního a rozvojového na rekonstrukci školní
zahrady mezi budovami školy ve výši 1 000 tisíc Kč

b.

použití sponzorského daru ve výši 760.000,- Kč od České správy letišť na
spolufinancování rekonstrukce školní zahrady mezi budovami školy

c.

1.

u k l á d á

provést převod prostředků z fondu FRR a VHČ do rozpočtu MČ Praha –
Suchdol a navýšení příslušných oddílů výdajové strany rozpočtu

a.

požádat o dotaci na realizaci rekonstrukce zahrady ZŠ příslušné odbory
MHMP

b.

2.

T: a) a b)okamžitě
Z: ad a) ekonomický odbor
    ad b) rada MČ

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 19/10/2005
ze dne 15.9. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e   n a   v ě d o m í

návrh nevyrovnaného rozpočtu MČ Praha – Suchdol na rok 2006
1.

s c h v a l u j e

použití fondu rezervního a rozvojového ve výši 2,000.000,- Kč ke krytí priorit
rozpočtu roku 2006

2.

s c h v a l u j e

zapojení finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje na následující priority:
200.000,- Kč na potřebné projektové práce
500.000,- Kč na opravy, údržbu komunikací a 1. etapu údržby zeleně na
ul. Kamýcká
600.000,- Kč na realizaci sportovního hřiště u ZŠ (podíl MČ při uplatnění
dotace hl.m. Prahy)
400.000,- Kč řešení havarijního stavu odvodu dešťových vod
z ul. Starosuchdolské
300.000,- Kč na realizaci malých dětských hřišť

3.

u k l á d á

předložit vyrovnaný rozpočet na rok 2006 k druhému čtení
4.

T: 31.1.2006
Z: Rada MČ

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 19/11/2005
ze dne 15.9. 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 109. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 20.6. 20051.
Zápisem ze 110. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 27.6. 20052.
Zápisem ze  111. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 7.7. 20053.
Zápisem ze  112. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 18.7. 20054.
Zápisem ze  113. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 25.7. 20055.
Zápisem ze  114. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 8.8. 20056.
Zápisem ze 115. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 15.8. 20057.
Zápisem ze 116. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 22.8. 20058.
Zápisem ze 117. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 29.8. 20059.
Zápisem ze 118. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 5.9. 200510.


