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uĚsrsrÉ ČÁsn PRAHA - sUcHDoL
DNE 11 .  UNORA 2O1O

Učast pŤi zahájení zasedání: 12 zastupite|ťr
omIuveni: M' Linx, lng. Skála, RNDr' Knappová
Starosta konstatoval, že je prítomna nadpoloviční většina zastupitelťr, Zastupite|stvo je
usnášeníschopné,

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 20, zasedání zMc Praha - Suchdol.

Starosta navrh| změnu programu . vypuštění bodu ,,ZŤizení věcného bremene na pozemku
parc.č. 229911, k. u. Suchdol a parc.č. 410, k.u. Sedlec pro u|oŽení optického kabelu...
Navrhuje jako bod č. 8 zaradit ,,Z|ízení věcného bremene Ve prospěch MČ Praha.Suchdol
pro umístění kanal,izace na části parc'č. 6154 a219411, k.u. Suchdol, které jsou ve v|astnictví
CENTRAL GROUP a.s".

H|asování o upraveném programu20. zasedání: pro: 12 , proti.0,zdrze| se: 0

Určení zapisovate|e: lng. Kru!íková - tajemnice ÚuČ

Volba návrhového vfboru. NavrŽeni byli: !ng. Jiran, V. ČíŽek

H|asování o návrhu: pro.' 12 , proti: 0, zdze| se: 0

Volba ověrovate|e. NavrŽena by!a: Mgr. Borová

H|asování o návrhu' pro,, 12 , proti: 0, zdrŽe| se: 0

Program zasedání:

0. Diskuse

Pred projednáním bodu 1 se na jednání dostavil M. Linx.

1. Priority rozpočtu Mč Praha.Suchdol na rok 2o1o. Diskuse: lng. Jiran, predseda

finančního vyboru, diskutoval k projednání priorit ve finančním vfboru ' p. Čtzek se dotáza)

na prioritu financování uzemní studie na Mírách - starosta uved|, Že se jedná o prostredky,

které neby|y na tento uče| vydány V roce 2009. Dá|e se dotázal na finanční prostiedky na
projekt,,Suchdolské náměstí... starosta uvedl, že na tento učel by|y V roce 2009 poskytnuty

učelové finanční dary, které nebyly vyčerpány a V roce 2010 se uvolní z FRR zpět do

rozpočtu. H|asování o usnesení: pro: 13 proti: 0 zdrŽe| se: 0

2. Návrh rozpoětu MČ Praha.Suchdo! na rok 2o1o. Diskuse: lng. Jiran doplni| návrh o

informaci o zpŮsobu projednání rozpočtu a vyporádání poŽadavkťJ ZŠ M. Alše na navfšení
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príspěvku na činnost' Mgr. ČiŽek, se dotázat na predpokládané náklady na rea|izaci projektu

,,Suchdo|ské náměstí.. a dá|e se dotáza| na odkanalizovánÍ městské části' Starosta

odpovědě|, Že cena realizace bude známa po vypracování stavební dokumentace, V

současné době je projekt ve fázi uzemního rozhodnutí' Ke kana|izaci MČ - podarilo se

dojednat s oMl MHMP, Že oM| podá Žádost o dotaci z EU na odkana|izování, pokud MČ

zajistí ze svych prostredk projektovou dokumentaci (predpok|ádanf vldaj cca 70'000,. Kč)

Diskusi k projektu Suchdo|ského náměstí doplni| p. Ptáček. lng. Štepanrová dop|ni|a, Že MČ

dosta|a v rámci programu Letiště Praha a.s.,,Dobré sousedství..300.000,. Kč na rekonstrukci

knihovny' H|asování o usnesení: pro: 13 proti:0 zdze| se: 0

3. Rozpočtovf vfh|ed MČ Praha-Suchdo| na rok 2011 a 2012. Diskuse: Doc. Beneš -

dotáza| se na príčinu schodku V rozpoětovém vfhledu - starosta odpovědě|, Že známé

predpokládané vldaje je pri sestavování ročního rozpoctu treba pok'i/t z príjmu a z dalších

zdrojťr (fondy, VHČ). Htasování o usnesení: pro: proti:0 zdrže| se: 0. Zastupite|stvo bere

rozpočtovf v17h|ed na rok2011 a2012. na vědomí.

4. Návrh rozpočtového opatÍení k pÍečerpání po|ožky 6212 v odd. s 6171. Diskuse:

Doc. Beneš - jaky dopad mě|o rozpočtové opatrení na platy zaměstnancu - tajemnice

odpověděla, Že se jedná o prostredky, které nebyly V roce 2009 utraceny na platy. Hlasování

o usnesení: pro: 13 proti:O zdržel se: 0

5. Vyh|ášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2299125, k.ti. Suchdol, pozemek pod

garáŽí, o vfměňe 23 m'. Diskuse: 0 Htasování o usnesení: pro: 13 proti:O zdrŽe| se: 0

6. Vyhlášení záměru na prodej pozemk parc.č,.229717,230012,2299134, k,u. Suchdol

do v|astnictvÍ Společenství pro drim Ke K|adivrim 968. Diskuse: Pan Ptáček poděkova|

predstavite|um Spo|ečenství pro dťrm Ke Kladivum 968 za konstruktivní jednání,které vedlo k

vyrešení prob|ému. Starosta doplnil piedklad pana Ptáčka. Hlasování o usnesení: 12 pro',

proti.0 zdrŽe| se: 1

7. Vyhlášení záměru na prodej pozemk parc.é,.2297/6, 2300126,2299/33, k.u. Suchdo|

do vlastnictví Společenství pro drim Síd|ištní 967126. Diskuse: 0. H|asování o usnesení:

pro: 12 proti ' 0 zdrŽe| se: 1
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8. Zíizení věcného bÍemene ve prospěch Mc Praha.Suchdot pro umístění kanalizace

na části parc.č. 6/54 a 219411, k.Ú. Suchdol, které jsou ve v|astnictví GENTRAL

GRoUP a.s. Diskuse: Predk|ad doplnil starosta. Hlasování o usnesení: pro: 13 proti'O zdrže|

se: 0.

9. Nákup k |ny umístěné na části pozemku parc.č. 15812, k.u. Suchdol od manže|

Hanikovf1ch zdrjvodu vfstavby kana|izace. Diskuse: Predk|ad doplni| starosta' P' ČíŽek,

vysvět|i|, Že věcné bremeno na pozemek pro stavbu kana|izace Ve prospěch MČ by|o nutno

vést pod ku|nou, takŽe by| predpoklad, Že k lna bude v budoucnu zbourána a tedy to muse|o

byt zahrnuto do kupní smlouvy na pozemek. Hlasování o usnesení: pro: 13 proti:0 zdrzel

se: 0

Po projednání bodu č' 9 preda| starosta vedení jednání zastupitelstva zástupkyni starosty

Ing' Štěpánkové.

í0. Změna usnesení Zastupitelstva ě. 181412009 ze dne í0.9.2009 - změna termínu

reatizace stavby fotovottaické etektrárny. Diskuse: P. Linx, Doc. Beneš, tng. Štěpánková.

H|asování o usnesení: pro: 13 proti:0 zdrŽel se: 0

Po projednání bodu 10. preda|a lng. Štepánková vedení zasedání starostovi.

11. Zména usnesení Zastupitelstva é. 19113/2009 ze dne 12.11. 2009 - změna termínu

realizace prodeje pozemku parc.č. 107116, k.u. Suchdol. Diskuse: 0. Hlasování o

usnesení: pro' 13 proti:0 zdrŽe| se: 0

Po projednání bodu č. 11 predal starosta vedení jednání zastupitelstva zástupkyni starosty

lng. Štěpánkové.

12. Píipomínky MČ k dokumentaci E|A RWY 06 R 24 L para|etní dráha letiště.

Diskuse: Doc. Beneš navrhI doplnění textu usnesení o zv!áštní odstavec věnovany

subjektum škol na uzemí MČ a dalších subjektŮ (v zkumné ustavy a zdravotnická zaŤízení)'

P' Čizel,, navrh| změnu V uvodu usnesení' K problematice dále diskutovali Doc. Beneš,

p. Ptáček, Ing' Štepanrová. Návrhovf vybor pťed|oŽiI k h|asování návrh usnesení v
pozměněném znění. Hlasování o usnesení: pro., 12 proti:O zdrŽe| se: 1

í3. Usnesení Rady za uplynu|é období. Diskuse: 0. Rada bere na vědomí.

14. lnterpelace.

P' o|ejník tlumočil upozornění z MČ Lyso|aje na prob|émy s občany ubytovanlmi v ubytovně
na u|' Kamycká' Upozornil na prob|émy s parkováním automobi|ťr v ul. K Horoměricum a
okolních, kde automobily parkují b|ízko kťiŽovatky a ta je pak nepťehledná poŽaduje
dopravní opatrení. Starosta odpovědě|, Že dopravní opatťení se piipravují, rea|izována
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budou v 1 ' po|o|etí 201O. P. Ptáček uved|, ze Čzu pripravuje rea|izaci parkovacího domu,
ktery by moh| prob|ém vyrešit.
P. Linx upozorni| na situaci v ul. U Hotelu, kde jsou umístěny kameny, které nejsou pri
sněhové pokryvce vidět, coŽ je nebezpečné pro vozidIa.

lng. Štěpánková pripomně|a plánované ku|turní programy:

13.2' Suchdolskyi masopust; 18'2' v knihovně beseda s manŽe!i Vaculíkovymi, 1. 3. k|ub

náročného diváka - Barmskyi VS, 26.3. v knihovně Noc s Andersenem, 27,3. Den 1. pomoci.

tng. Štěpánková dále informova|a, Že zápis do obou mateťskfch škol proběhne Ve dnech 30.

a  31 .4 .2010.

Zasedání by|o ukončeno v 20' 15 hod.
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