
sTARosTA uč pnnHA.sUcHDoL
svolává na

11. června 2009 od 17.00 hod.
17 . zAseoÁní zAsTUPlTELswA

ftl|C PnAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve ve|ké zasedací místnosti
Úraou MČ Praha.Suchdol (2. patro)

Program zasedání:

1. Závěrečnf učet Městské části Praha.Suchdo| za rok 2008.

2. Vyhodnocení záměru č. 17.2009 na prodej pozemku parc.č. 229916, k. . Suchdot o
vfměÍe 20 m2, pozemek pod garáží.

3. Vyhodnocení záměru ě. 18.2009 na prodej pozemku parc.č,.2299/19, k. . Suchdo| o
vfměre 20 m2, pozemek pod garáží.

4. Vyhodnocení záměru č. í9.2009 na prodej pozemku parc.é. 2299t2o, k.u. Suchdol o
vfměÍe 20 m2, pozemek pod garáŽi. Vyhtášenízáméru na prodej.

5. Záměr na prodej pozemku parc.č,. 2299124, k.u. Suchdo| o vf měÍe 20 fr2 , pozemek

pod garáží.

6. Záměr na prodej pozemku parc.é,, 2299125, k. . Suchdol o vf měÍe 23 m, , pozemek
pod garáží

7. Záměr na prodej pozemku parc.č,. 228214, k. . Suchdo|, dí| f o vfměre 6í m2 a parc.č.

235811, k.li. Suchdol, dí| g o vfměie 2 m2 .

8. Projednání zíízeni věcného bÍemene na pozemku parc.ě' 2299t1, k. . Suchdol
ve prospěch Telefonica 02 Czech Republic pro umístění veÍejné te|ekomunikační sítě.
9. Projednání ziízení věcného bÍemene na pozemku parc.č. 2375, k. . Suchdol
ve prospěch TelefÓnica 02 Czech Republic pro umístění veÍejné tetekomunikační sítě.
10. Projednání zíizeni věcného bŤemene na pozemku parc.ě. 2391 a 2393, k.ri. Suchdol
ve prospěch MUDr. Riada Sabry a JUDr. Jitky Sabrové pro umístění plynovodní prípojky k
novostavbě domu na parc.č. 2124, k.u. Suchdo!.

í1. Schválení smlouvy ozíízení věcného bÍemene na pozemku parc.č.2375, k.ri. Suchdol.
vjezd k domu č.p. 1 249, ul. lnternacioná|ni z drivodu změny v seznamu oprávněnfch.
12. Návrh zadánÍ ce|oměstsky vlznamnfch změn tt. Úp sÚ h|.m. Prahy - Změn a č. Z.
939/00 - paraielní dráha letiště Ruzyně.

13. Zpráva finančního a kontrolního vf boru o kontrole hospodárného vyuŽití
rozpočtovanfch prostredk v pňíspěvkovfch organizacích zÍizovanfch MČ Praha.
Suchdol.

14. Záměr zÍizeni ll|. oddělení MateÍské škoIy K Roztokrim.



15. Záměr realizace fotovo|taické e|ektrárny na stĚeše bytového domu ve Steh|íkově ut.
16. Uvolnění finančních prostÍedkri z VHč, FRR a bytového hospodáÍství.

17. Usnesení Rady Mč Praha.Suchdo| za uptynuté období.

í 8. |nterpe|ace, diskuse.

Zasedání je verejné.

V Praze dne 2.6. 2009

UMC P_Such 0175812009


