
zÁPIs
z 21. zAsEDÁNí ZASTUPITELSTVA

MĚsTsKÉ ČÁsn PRAHA. sUcHDoL

DNE 29. DUBNA 2O1O

Učast pri zahd1ení zasedání: 12 zastupitelu
omluveni: Ing. v. Štepánková, Doc. Beneš, lng. Ská|a
Starosta konstatova|, že je piítomna nadpoloviční většina zastupite|u, Zastupitelstvo je
usnášeníschopné.

Starosta seznámi| zastupite|e s návrhem programu 21. zasedání zMC Praha - Suchdo|.
H|asování programu 21 ' zasedání: pro: 12, proti: 0, zdrŽe| se: 0

Určení zapisovatele: lng' Krutíková - tajemnice ÚuČ

Vo|ba návrhového vfboru. NavrŽeni byli: lng. Jiran, p. ČíŽek

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

Volba ověrovate|e: NavrŽena byla: Mgr. Borová
Hlasování o návrhu. pro: 12, proti: 0, zdrŽel se: 0

Program zasedání:

0. Diskuse - 0

Po bodu diskuse se na jednání dostavi| |ng. Ská|a

1. Rozpočet MČ Praha.Suchdol na rok 2o1o po konsolidačních upravách. Diskuse: o.
Hlasování o usnesení: pro: 13 proti: 0 zdrŽe| se: 0

Po projednání bodu 1 se na jednání dostavil Doc. Beneš

2. Vyhodnocení záměru č. 6.2010 na prodej pozemku parc.č. 2299125, k.tj. Suchdot,
pozemek pod garáŽí, o vlměre 23 m2. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 14 proti: 0
zdrŽe| se: 0

3. Vyhodnocení záměru č. 7.2010 na prodej pozemkťr parc.č. 2297t7, 23oot2, 2299t34,
k.u. Suchdol do vlastnictví Společenství pro dťrm Ke K|adivťrm 968. Diskuse: 0. Hlasování o
usnesení: pro: 13 proti: 0 zdrze| se: 1

4' Vyhodnocení záměru č. 8.2010 na prodej pozemkťr parc.č. 2297t6, 2299126, 22ggt33,
k. u. Suchdo| do v|astnictví Spo|ečenství pro dum Síd|ištní 967. Diskuse: 0. H|asování o
usnesení: pro. 13 proti:O zdrŽe| se: 1

5. Zrizení věcného bremene na části pozemku parc.č. 2365, k.u. Suchdol, Vé prospěch
manŽelu Majerovych za učelem umístění vodovodní, kana|izační a p|ynové prípojky k domu
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na pozemku parc.č. 112612, k.u. SuchdoI. Diskuse: 0 H|asování o usnesení, pro. 14 prot i:0

zdrŽe| se: 0,

Po projednání bodu 5 preda| starosta Ťízení zasedání !ng. Horejšovi, zástupci starosty.

6' Zajištění financování vybudování pracoviště podate|ny v prízemí budovy ÚvtČ Praha-

Suchdo|. Diskuse: |ng. So|arová - dotáza|a se na termín dokončení akce - starosta uvedI,

Že akce by moh|a byt ukončena do dvou měsícťr. p' Čizet< se krit icky vyjádri| ke zpťrsobu

prípravy financování této akce a zároven se kriticky vyjádril ke zpusobu prípravy rozpočtu na

rok 2010, Doc. Beneš podpoťil projekt vzniku novfch prostor podatelny, kterf pom Že

občanum' P. Ptáček podpori| projekt vylepšení prostor uradu pro verejnost. lng' Jiran uved|,

že věcí Se zabyval finanční vybor, dále uved|, Že kvituje, Že finanční prostredky budou

pouŽity na uŽitečnou věc' P. olejník se dotáza|, zda Rada zvaŽuje i vlstavbu vytahu pro

obs|uhu 1' a 2, poschodí, kde jsou umístěny zasedací místnosti - p. starosta odpovědě|, Že

o rešení vytahu je uvaŽováno, a|e je finančně mnohem náročnější, kromě toho je treba

prostor pracoviště podate|ny, ověrování a czechpointu rozšírit prostorově, aby s|uŽba by|a

pro občany pohodIná. P. Ská|a projekt podpori|. K problematice dále diskutova| p. Ptáček.

H|asování o usnesení' pro: 13 proti: 0 zdrŽe| se: 1

7 ' ZaJištění financování nástavby MŠ Gagarinova - dvě oddě|ení MŠ. Diskuse: P. olejník

souh|así se záměrem nástavby, vyjádri| se k nák|adu na stavbu pro jednoho Žáka a dotáza|

se na moŽnost prístavby na pozemku mimo technickf pavi|on. P. starosta uved| , Že vznik|y

také studie s tímto rešením, ale vybrána by|a z dŮvodu zachování venkovních prostor pro

pobyt dětí právě varianta nástavby. P. Ptáček uved|, Že pro školku je treba i venkovní

prostor' Uved|, že rozpočet na jedno dítě je pĚiměÍen . plánována jsou 2 oddě|ení po 25

dětech pri plánu financování ce|kem do 20 mi!. Kč' lng. Jiran uved|, Že je treba počítat i se

získanou dotací zrozpoctu h|. m. Prahy ve vfši 5 mil ion Kč' Dá|e uved|, Že p|án na rozšírení

ško|ky byl pod|oŽen so|idním demografickfm pr zkumem, ze kterého vyp|ynu| da|ší rťrst

počtu dětí v predško|ním věku v príštích |etech. Pí Knappová diskutovala k demografické

prognoze. H|asování o usnesení: pro. 14 proti: 0 zdze| se: 0

Po projednání bodu 7. preda| !ng. Hoťejš Ťízení zasedání starostovi.

8. odvolání lng. Danuše ZÍkové z funkce tajemníka Finančního vfboru MČ Praha-Suchdol'

Volba pana Jaroslava Štuly tajemníkem Finančního vyiboru MČ Praha-Suchdol. Ing. Horejš,

jako predk|adate| tohoto bodu, navrhnul verejné h|asování o volbě tajemníka finančního

vyboru. H|asování o vo|bě tajemníka finančního vlboru verejnfm hIasováním: jednomys|ně
/

,'|
/z ,/

Podpis zapisovatele: . . . . . . ./(.?- . . . .1 1
i//

Podpis starosty MČ: .,#. ...
a



J

schváleno. Diskuse: tajemnice uved|a, že pan ŠtŮ|a byl na zák|adě v1iběrového rízení od
1'5.2010 jmenován vedoucím ekonomického odboru Úradu MČ Praha.Suchdol.

Zastupitelstvo děkuje |ng. Zíkové za činnost Ve funkci tajemnice finančního vfboru.

Zastupitelstvo jednomys|ně zvo|!|o pana Jaros|ava Štulu od 1 .5' 2010 tajemníkem finančního

v boru. Hlasování o usnesení: pro,' 14 proti: 0 zdrže| se. 0

9. Stanovení počtu členu zastupiteIstva MČ Praha.Suchdol na príští voIební období.

Diskuse: 0. Hlasování o usnesení. pro: 14 proti: 0 zdrŽel se: 0

10. Pověrení finančního a kontro|ního vfboru kontrolou hospodárného vyuŽití

rozpočtovanych prostredku v príspěvkovfch organizacích zŤizovanych MČ Praha.Suchdo|.

Diskuse: P olejník Se vyjádri| ke zpťrsobu prevzetí vfs|edkťr kontro|y ze strany Ěedite|e

zák|adní Školy. RNDr. Knappová diskutova|a k vfs|edk m kontro|y na ZŠ M. Alše. Hlasování

o usnesení. pro: 14 proti: 0 zdrŽel se: 0

1 1 ' Usnesení Rady MČ Praha-Suchd o| za up|ynu|é období. Diskuse: 0. Zastupitelstvo bere

na vědomí.

12. lnterpelace.

Mgr. Borová se dotáza|a na odstranění kontejnerťr z u|. Na Vrchmezí - starosta odpovědě|,

Že kontejnery byly premístěny na u|. Suchdo|ská ke stanovišti kontejner na ve|koobjemovf

a biologicky odpad a elektroodpad.

P. Čizex se dotázal na pouŽití peněŽního daru na pomník pro gen. Pernického. Starosta

uved|, Že insta|ace pomníku je v počátečním jednání a prostredky zdaru budou vyuŽity na

tento Účel'

lng. Stolarová se dotáza|a, zdaje technicky moŽné zrídit parkovací místa pro návštěvníky

lékarské ordinace v areálu MŠ Gagarinova - starosta odpovědě|, že na zŤízení parkovacích

míst je dostatek místa.

RNDr. Knappová, p. olejník diskutova|i k v s|edk m verejnosprávní kontroty v ZŠ M. A|še.

Starosta informova| zastupite|e o p|ánovanfch ku|turních akcích: 30.4. čarodějnice,5.6.

os|avy 12a vyročí zaloŽení Sboru dobrovo|nfch hasičťr v Praze.Suchdole.

Starosta SDH Suchdo| pan ČíŽek pozva| zastupite|e k učasti na os|avách.

Zasedání by|o ukončeno v 19.55 hod'
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