
ZÁPIS Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ Praha - Suchdol
dne 24.11. 2005

Účast při zahájení zasedání:9 zastupitelů
Omluveni: A. Ptáček st., I. Víšková, Mgr. H. Halová, Mgr. J. Matula, MUDr. Radvanská, Ing. Skála.
Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta informoval, že
usnesení z minulých zastupitelstev jsou naplněna nebo probíhají administrativní kroky k jejich naplnění.
Starosta seznámil zastupitele s programem 20. zasedání ZMČ Praha – Suchdol
Hlasování o navrženém programu 20. zasedání: pro: 9 , proti: 0, zdržel se: 0
Volba návrhového výboru. Navrženi byli: p. Pytlíček, pí Turchichová
Hlasování o návrhu: pro: 9, proti: 0 , zdržel se:
Volba ověřovatelů. Navrženi byli: Mgr. Lacinová, Mgr. Borová
Hlasování o návrhu: pro: 9, proti: 0 , zdržel se: 0
Po volbě navrhovatelů se na jednání dostavil Mgr. Matula
Určení zapisovatele: Ing. Krulíková – tajemnice ÚMČ

Program zasedání:
Diskuse

Starosta informoval, že společně se zástupcem starosty navštívili radního Štrofa, který jim slíbil
200.000,-Kč na herní prvky na hřiště u Základní školy na začátku roku 2005.

1.

Projednání petice občanů požadující zajištění bezpečnosti provozu na Kamýcké ulici. Diskuse: p.
Ptáček ml. Hlasování o usnesení: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

2.

Vyhodnocení záměru na prodej pozemku parc.č. 2327/5 v k.ú. Suchdol Veronice Žilkové. Diskuse:
Mgr. Matula - navrhuje všechny pozemky prodávat ve veřejné soutěži. Hlasování o usnesení: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0

3.

Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 2276/16 a 2276/17 v k.ú. Suchdol manželům
Durychovým. Diskuse: p. Ptáček ml. Hlasování o usnesení: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

4.

Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 2276/15 v k.ú. Suchdol o výměře 57 m2 předem
určenému zájemci Michalu Lobkowiczovi. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

5.

Svěření pozemků v areálu ZŠ M. Alše do správy MČ Praha – Suchdol. Diskuse: 0. Hlasování o
usnesení: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

6.

Smlouva o zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2375, k.ú. Suchdol, pro Český Telecom,
a.s. Diskuse: p. Ptáček ml., Mgr. Borová dotaz na místo stavby – starosta odpověděl, že se jedná se o ul
Internacionální, vedle hotelu Wienna. Hlasování o usnesení: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

7.

Úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ M. Alše, Suchdolská 360, Praha – Suchdol.
Diskuse: p.Ptáček dotazoval se na znění zákona, kdo zřiz. listinu konstruoval, odpověděla tajemnice –
listina je provedena dle zákona a vzorů. Dále se dotazoval na možnosti odvolání ředitele – odpověděl
Ing. Hejl – jsou taxativně uvedeny ve školském zákoně. Dále diskutovali Mgr. Matula, Mgr. Lacinová.
Hlasování o usnesení: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

8.

Schválení rozpočtového provizoria na rok 2006. Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 10 proti: 0 zdržel
se: 0

9.

Poskytnutí finančních prostředků Technické správě komunikací prostřednictvím hl.m. Prahy na
realizaci projektu dopravních opatření ke zklidnění Kamýcké ulice. Diskuse: Mgr. Matula – uvedl, že je
třeba jako dobří hospodáři žádat TSK o financování. Dále diskutovali P.Ptáček, Mgr. Lacinová uvedla,
že finanční výbor doporučil, aby se projednala s TSK forma půjčky. Ing. Hejl jako předkladatel
předložil nový návrh usnesení. Hlasování o usnesení: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

10.

Zpráva o plnění opatření k odstranění nedostatků vyplývajících z výsledků přezkoumání hospodaření za
rok 2004 Diskuse: p. Ptáček – zeptal se, zda byla všechna opatření splněna Odpovídá tajemnice – dle
dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo v říjnu 2005 ano, částečně pouze 1 bod - evidence

11.



pozemků, na které se vzhledem k průběžným změnám pracuje. Hlasování o usnesení: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Bezúplatné převzetí majetku od HUTS development s.r.o. Staženo z programu.12.
Usnesení Rady MČ Praha – Suchdol za uplynulé období Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 10 proti:
0 zdržel se: 0

13.

Interpelace

Mgr. Borová - dotaz na hřiště na Výhledech – dne 25.11. bude předáno hotové hřiště prováděcí firmou
investorovi (Central Group).
p. Ptáček – dotaz na hřiště na ul. Internacionální rondel před hotelem Wienna – pí Turchichová
odpověděla, že prozatím nebylo stanoveno, kdo se bude o kolotoč starat a vzhledem k plánované
výstavbě a umístění na ul. Internacionální není tato lokalita pro dětské hřiště vhodná.
Mgr. Vacková – zda byly umístěny značky pro jednosměrný provoz v lokalitě Nový Suchdol – starosta
odpověděl že zatím nikoli.
- zda bude stanovena omezená rychlost na území MČ – Ing. Hejl uvedl, že tato žádost byla podána na
MHMP, nemá však podporu vedení Odboru dopravy MHMP.
- p. Ptáček konstatoval, že dodržování rychlosti je věcí legislativy.
- Ing. Hejl uvedl, že snížení rychlosti na 30 km/hod by se týkalo i ul. Kamýcká, jiné řešení je složité a
finančně náročné.

14.

Zasedání bylo ukončeno v 19:45 hod.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 20/1/2005
ze dne 24.11. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

b e r e n a v ě d o m í

petici občanů
1.

u k l á d á

bezodkladně řešit problematiku zklidnění dopravy na ul. Kamýcká
2.

Z: Rada

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 20/2/2005
ze dne 24.11. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2327/5 v k.ú. Suchdol o výměře 145 m2 paní Veronice Žilkové,
bytem Stržná 13, Praha 6– Suchdol, vlastnici sousedního pozemku za cenu stanovenou
znaleckým posudkem, která činí 178.350,- Kč

1.

u k l á d á

Vypracovat v souladu s podmínkami záměru č. 13.2005 návrh smlouvy na prodej
nemovitosti a předat jej k připomínkování zájemci o koupi

a.

Předat návrh smlouvy ke schválení Raděb.

2.



Vyzvat výše uvedeného zájemce o koupi k podpisu Radou schváleného textu
smlouvy

c.

Z: starosta
T: ad a)15.12. 2005
    ad b)15.01. 2006
    ad c)30.01. 2006

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 20/3/2005
ze dne 24.11. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

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

v k.ú. Suchdol o výměře 11 m2 manželům Norbertovi a Lence Durychovým, bytem
V Údolí 735, Praha 6– Suchdol, vlastníkům sousedního pozemku, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem, která činí 20.980,- Kč za oba pozemky.

1.

u k l á d á

Vypracovat v souladu s podmínkami záměru č. 14.2005 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)05.12. 2005
    ad b)15.01. 2006
    ad c)30.01. 2006

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 20/4/2005
ze dne 24.11. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

v y h l a š u j e

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

s t a n o v u j e

následující podmínky prodeje:
prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 11.360,-Kča.
přednostní prodej panu Michalu Lobkowiczovi, vlastníkovi sousedního pozemkub.
kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvyc.

2.

u k l á d á3.
vyvěsit oznámení o vyhlášení záměru na úřední desce po dobu 30 dnů



Z: starosta
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 20/5/2005
ze dne 24.11. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

návrh na svěření pozemků v areálu Základní školy Mikoláše Alše, Suchdolská 360,

Praha – Suchdol, parc.č. 2294/13 o výměře 117 m2 , parc.č. 2294/14 o výměře 75 m2,

parc.č. 2294/18 o výměře 5 m2, 2294/19 o výměře 6 m2, vše k.ú. Suchdol, které jsou ve
vlastnictví hlavního města Prahy, do správy Městské části Praha – Suchdol. Uvedené
pozemky se nacházejí na zahradě školy.

1.

u k l á d á

zaslat Zastupitelstvu hl.m. Prahy žádost o svěření pozemků parc.č. 2294/13, 2294/14,
2294/18, 2294/19, vše v k.ú. Suchdol, do správy Městské části Praha – Suchdol.

2.

Z: starosta
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 20/6/2005
ze dne 24.11. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

zřízení oprávněného věcného břemene užívání části pozemku 2375 k.ú. Suchdol,
ve smyslu ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a ustanovené § 151 n a násl. Občanského zákoníku. Věcné
břemeno je vymezeno geometrickým plánem č. 1111-271/2005, ze dne 13.9.
2005. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení a uložení, provozu, údržby a
oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě, a to ve prospěch
oprávněného z věcného břemene v souladu s ust. § 104 odst. 1, písm. a) zák.
127/2005 Sb.

a.

zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu 30 letb.
jednorázovou náhradu na zřízení výše uvedeného věcného břemene ve výši 5
400,- Kč, která byla uhrazena investorem 8.8. 2005 na účet MČ Praha - Suchdol

c.

1.

u k l á d á

realizovat bod 1) tohoto usnesení
2.

Z: rada MČ Praha – Suchdol
T: Neprodleně



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 20/7/2005
ze dne 24.11. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

úplné znění zřizovací listiny Základní školy Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha –
Suchdol

1.

u k l á d á2.
podepsat schválené úplné znění zřizovací listinya.
opatřit dodatek č. 2 podpisem pověřených zastupitelů (§ 43 zákona č. 131/2000
Sb. v platném znění)

b.

T: Neprodleně
Z: ad a) Starosta
    ab b) pověření zastupitelé

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 20/8/2005
ze dne 24.11. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

následující pravidla pro hospodaření podle rozpočtového provizoria na rok 2006:
měsíční čerpání ve výši jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu Městské části Praha -
Suchdol na rok 2005

1.

u k l á d á

dodržovat stanovené rozpočtové provizorium
2.

T: průběžně do schválení rozpočtu
Z: správci kapitol

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 20/9/2005
ze dne 24.11. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s o u h l a s í s předloženým „Návrhem úpravy dopravního značení v Kamýcké ulici“,
atelier PROMIKA – říjen 2005

1.

u k l á d á radě, aby požadovala vzhledem ke kritické dopravní situaci po TSK realizaci
dopravních opatření co nejdříve v závislosti na klimatických podmínkách

2.

T: Neprodleně



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 20/10/2005
ze dne 24.11. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

b e r e    n a    v ě d o m í

ísemnou zprávu o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v „Zápisu o
výsledku přezkoumání hospodaření“ podle § 6 odst. 3 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí v Městské části Praha – Suchdol, dokladově v úřadu městské části se sídlem
Internacionální 734, Praha 6, za období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004.

1.

u k l á d á

předložit zastupitelstvu k projednání výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2005
2.

T: září 2006
Z: starosta

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 20/11/2005
ze dne 24.11. 2005

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

Zápisem ze 119. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 14.9. 20051.
Zápisem ze 120. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 26.9. 20052.
Zápisem ze  121. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 3.10. 20053.
Zápisem ze  122. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 10.10. 20054.
Zápisem ze  123. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 17.10. 20055.
Zápisem ze  124. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 24.10. 20056.
Zápisem ze 125. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 31.10. 20057.
Zápisem ze 126. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 7.11. 20058.


