
ZAPIS
zE 4. zAsEDÁNí znsrUP|TELsTVA

uĚsrsxÉ cnsT| PRAHA - sUcHDoL
DNE s. xvĚrNA 2011

Starosta privítaI prítomné zastupite|e na 4. zasedání zastupitelstva.
Účast na zasedání: 10 zastupitelťr
omIuveni.  Ing. StoIarová, Ing. Šefránek, lng.Ská|a, Ing. Imlauf, Mgr Kuna'
Starosta konstatoval, že je prítomna nadpo|oviční většina zastupite|ťr, Zastupitelstvo je
usnášeníschopné. (

Starosta seznámi| zastupite|e s návrhem programu 4 ' zasedán í ZMČ Praha-Suchdo|.
H|asování o upraveném programu4.zasedání: pro: 10, prot i:  0,zdrže| se: 0

Volba navrhovate|ťr: NavrŽeni by|i: Doc' Beneš, RNDr' Knappová

Hlasování o návrhu: pro: 10 , protr. 0, zdrŽe| se. 0

Vo|ba ověrovate|e: NavrŽena by|a: Mgr. Mi|otová

H|asování o návrhu: pro: 10 , proti ' '  0, zdrže| se: 0

Určení zapisovate|e: Ing. Jana Kru|íková, tajemnice ÚMČ Praha.Suchdol

Program zasedání:

0. Diskuse.

0

Po diskusi  se na jednání dostavi| i  lng. |m|auf a Mgr. Kuna.

Starosta predal íízení zasedání lng. Horejšovi.

í. oprava vyčÍslení ce|kovfch príjm a vfdajri rozpočtu MČ Praha.Suchdo| na rok
2011. Diskuse.0. H|asování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdrže| se: 0.

2. Návrh na naÍízení odvodu z investičního fondu MŠ Gagarinova do rozpočtu MČ
Praha-Suchdol. Diskuse. 0. H|asování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdrŽe| se. 0.

3. Návrh na nav šení učelového príspěvku mateÍské škole Gagarinova na pokrytí
ztráty z roku 2010 a uhradu dodatečnfch náklad na zemní plyn. Dískuse: 0. H|asování
o usnesení. pro. 12 proti' 0 zdrže| se: 0.

4. Ponechání dotace h|.m. Prahy na nástavbu technického pavitonu tvtŠ Gagarinova ve
vfši 4,875 mil. Kč v rozpočtu Mc Praha.Suchdo|. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení:
pro: 12 proti'' 0 zdrŽel se: 0'
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5. Žáaost Společenství vlastníkrj pro dťrm č.p. 97o o odkoupení pozemku parc.č.
230013, k.u. Suchdol o vfměÍe 120 m2, ul. Ke K|adiv m, pozemku parc.ě. 2299135, k.u.
Suchdol o vfměre 19 m2 a pozemku parc.é.2299137,k.u. Suchdol o vfměÍe 127 m2 -
vyhlášení záměru na prodej. Diskuse: Predklad dop|ni| starosta. P. Ptáček navrhuje, aby
do ceny by|a zahrnuta inf|ační do|oŽka. V diskusi vystoupi|y zástupkyně Spo|ečenství
v|astnictví, které vyjádri|y poŽadavek na sp|átky V době 10 |et. Doc. Beneš navrhuje 2
var ianty'  10 |et splácení s inf|ační do|oŽkou nebo 5let bez inf|ační doloŽky' Hlasování o
usnesení: pro. 7 proti ' 0 zdrŽel se: 5. Usnesení neby|o prijato.

6. Vyhlášení záměru na vzájemnou směnu části pozemkri parc.č. 117411,2,3, vše k.u.
Suchdo|, ul. Májová mezi městskou částí Praha.Suchdo! a spo|ečností Stavební
podnikání s.r .o. Diskuse: 0. Predk|ad dop|ni| starosta. H|asování o usnesení: pro: 12 prot i:  0
zdrže| se. 0. (

7. Vyhodnoceni záméru č,.712011 na prodej pozemku parc. č.2276111, k.u. Suchdol o
vfměÍe 45 m2. Diskuse: P. Ptáček. Zastupitelstvo bere na vědomí, že kzáměru č' 712011 na
prodej pozemku parc '  č.227611 1, k.u. Suchdol o vlměre 45 m2Se nikdo nevyjádr i l .

g. Žaoost o svěÍení pozemkri parc.č. 22g4t12,22g4t15,2294116 a 22g4t17, 1o83t1, 12gl1,
vše k.u. Suchdo! a parc.č. 18411,18412,535/3' k.u. Sedlec, které jsou v majetku hl .m.
Prahy, do správy MG Praha.Suchdo|. Diskuse: P. Ptáček - upozorni| na to, Že o svěrené
pozemky bude treba se starat a to bude vyŽadovat finance. Starosta doporuči| Zastupite|stvu
poŽádat ještě o svěrení pozemku parc.č. 227813, k.u. Suchdo| V souvis|osti s opravou
komunikace V Úooti ' P. Ptáček navrhuje termín rea|izace usnesení posunout na 30.9.2011'
Hlasování o usnesení. pro. 12 proti: 0 zdrŽel se. 0.

9. Zrizení věcného bÍemene k pozemku parc. č,. 229911, k.u. Suchdol, ul. Ke K|adiv m,
za uče|em poloŽení optického kabelu Ve prospěch oprávněné Čzv Praha a GTs
Novera s.r .o. Diskuse: 0. Predk|ad dop|ni l  starosta. H|asování o usnesení: pro: 12 prot i .0
zdrže| se: 0.

10. Prevedení částky 45o.ooo,. Kč z VHČ do fondu rezerv a rozvoje z drjvodu chybného
pÍevodu prostÍedkrj v roce 2010. Diskuse: 0 H|asování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdrŽe|
se .0 .
Po projednání bodu 10. preda| |ng. Horejš Ťízení zasedání starostovi.

11. Usnesení Rady MČ Praha.Suchdo| za upIynulé období. Diskuse: 0. Zastupite|stvo
bere na vědomí.
Po projednání bodu 11. predal starosta rízení jednání lng. Horejšovi.

12. Píedstavení nové reditelky zŠ M. Alše Mgr. Petry Leyé.
Mgr Levá informova|a o rozhodnutí občanského sdruŽení Sestikráska věnovat 2'000,- Kč na
pomoc ma|é A|Žbětce, která trpí nemocí motyi|ích krídel. -
Mgr. Levá predstavi|a prezentaci aktivit p|ánovanyich pro ZS M. A|še.
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Mgr B|ahnová poŽádala o podporu městské části pri seznámení učitelského sboru s novou
redite|kou ZS M A|še.

13. !nterpelace.

P' starosta informova| o akci na zÍskání prostredku na podporu dětí s nemocí motf|ích kríde|,

kterou iniciova|i žáci Zš Lyso|aje Roman ZábrodskÝ a Fi|i Daněk. P' starosta poděkova| Mgr.

Milotové za pripravu predmětu k této akci s Žáky 5. B'

Zastupite|é dále diskutova|i o situaci ve ško|e.

Starosta informoval o probíhající vystavě ,,Pťemysl Pitter _ uÓitel a humanista.. a o tom, Že

pedagogické muzeum nabízi i besedy a programy o Životě Premys|a Pittra.

Starosta pozva| na pripravované ku|turní akce.

Bc. Doubková upozorni|a na dopravní situaci na u|. Suchdolská - parkování a na hromadící

se odpad ze zahrádkárskfch ko|onií. Bc. Doubková se dotáza|a na dětská hriště - starosta

informova| o |oka|itách dětsklch hrišť na uzemí městské části. Dá|e informoval o tom, Že za

fotba|ovyim hrištěm se pripravuje skateboardovy park, čeká Se na stavební povo|ení. Dá|e se

dotáza|a na kana|izaci - starosta odpovědě|, Že se intenzivně pripravuje Žádost o dotaci na

vystavbu chybějící kanaIizace od Státního fondu Životního prostredí.

P' Ptácek se dotáza| na hriště pro seniory - starosta odpovědě], Že hriště bude realizováno

na Vfh|edském náměstí, v současné době má městská část na toto hriště finanční

prostredky z dotace o od hl.m. Prahy a z daru Letiště Prahy v rámci programu ,,Dobré

sousedství.

Starosta informova| o akci h|.m' Prahy, ve které lze za príslib kompostování bio|ogického

odpadu získat zdarma kompostér. odkaz je na webovych stránkách městské části.

Zasedání by|o ukončeno Ve 20.10 hod.
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