
sTARosTA Mč PRAHA.SUGHDoL
svo|ává na

črvnrer zg. čenvNA 2o11 oD 18.oo HoD.
5. zAsEDÁruí znsrUP|TELsTVA

MC PRANA.SUCHDOL
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

Úřadu Mč Praha.Suchdol (2. patro)

Program zasedání:

0. Diskuse.

1.Závěrečný účet MČ Praha.Suchdol zarok2010,

2. Navýšeni rozpoětu rvlČ Praha.Suchdot o neinvestiění dotaci hl.m. Prahy na výplatu odměn
pracovníků ve ško|ách zřizovaných MČ Praha.Suchdo|, návrh rozpočtového opatření.

3. Financování ,.Nástavba technického paviIonu MŠ Gagarinova' ' .

4. Uvolnění finančních prostředků z účtu vedlejši hospodářské ěinnosti, bytové hospodářství,
ve výši 800 tis' Kě do rozpočtu MČ Praha.Suchdol na rok 20,|1 na rekonstrukci střechy
bytového domu é.p.942,943, ul. U Kruhovky.

5. Poskytnutí daru Letiště Praha a.s. městské části Praha.Suchdol ve výši 913'220,. Kč na
projekty v oblasti ochrany ovzduší v rámci programu ,,Žiieme společně''.

6. Vyhodnocení záměru č. 12.2011 na vzájemnou směnu části pozemků parc.č. 117411,2,3, vše
k.ú. Suchdo|, u|' Májová mezi Mě Praha.Suchdol a spoIeěností Stavební podnikání s.r.o

7.Zřizeni věcného břemene k pozemku parc.č. 1103/8 a2364l,|, k.ú.Suchdo|, u|. Za Sokolovnou,
pro po|ožení kabe|ového vedení 1kV ve prospěch oprávněného PREdistribuce a's.

8. Vyjádření městské části Praha.Suchdo| k posudku o vlivech para|elni RVVY 06/24L Letiště
Praha-Ruzyně na Životní prostředí.

9. Usnesení Rady MČ Praha.Suchdot za uplynulé období.

1o. Žádost spoleěenstvívlastníků pro dům č.p. 970 o odkoupeni pozemku parc.č. í3oo/3,
k.ú. Suchdolo výměře 120 m., ul. Ke Kladivům, pozemku parc.ě' 22g9l35, k.ú. Suchdolo
výměře 19 m2 a pozemku parc.č. 22ggt37, k.ú. Suchdo| o výměře 120 m2 - vyh!ášení záměru na
prodej.

11. Nabytí pozemkú parc.č' 162517 a í625/5' k.ú.
pro zastupování státu ve věcech majetkových,
nemovitostí Městské ěásti Praha.Suchdo|.

'12. lnterpelace.

Zasedání je veřejné.

V Praze dne 23.6.2011

Suchdol, z v|astnictví České republiky, Úřad
do vIastnictví h|.m. Prahy, svěřena správa

Ing. Petr Hejl
starosta MC Praha - Suchdol

č.j. UMC P_sUcH 0165912011



příjmy za h|avnÍ cinnost
výdaje za h|avní činnost
sa|do příjmů a výdajů

- za hospodářskou činnost s výs|edky.
výnosy ceIkem
nák|ady ceIkem
výsledek hospodaření před zdaněním

Usnesení ZastupiteIstva MČ Praha.Suchdol
ě.j. 5l112011
ze dne 23.6. 2011

zAsTUP|TELSTVo tuČ pnnHA.sUcHDoL

1)p ro j edna l o
Zprávu o p|nění rozpočtu a vyúčtování výs|edku hospodaření MČ Praha-Suchdo| za rok
2010 aZprávu o přezkoumání hospodaření MČ Praha-Suchdo| za rok 201O

2)schva lu j e
závěrečný účet MČ Praha.Suchdo| za rok 2010

- za h|avní Činnost s výs|edky po konso|idaci:

. za finanční vypořádání za rok 20,10 se vztahy městské části ke státnímu rozpočtu a
rozpočtu h|. m' Prahy
MČ odvede do státního rozpočtu
do rozpoětu h|' m' Prahy
MČ obdrŽí ze zdrojŮ stát. rozpočtu
zezdrojŮ h|. m. Prahy

3)  be re  navědomí ,
Že MC při projednání návrhu finančnÍho vypořádání hospodaiení za r. 2010 poŽáda|a h|avnÍ
město Prahu o ponechání nevycerpaných účelových prostředků na akci 41053 MŠ
Gagarinova - nástavba tech. pavi lonu ve výši 4875 ooo.. KČ v rozpočtu MČ na rok2011,
Žádosti by|o vyhověno usnesením zastupite|stva h|.m.Prahy č. 5l2 ze dne 31.3.2011 a
finanční prostředky by|y ponechány MČ kvyuŽití na stejný úče| v r.2O11'

4 )  souh l a s í
ve smys|u ustanovení par. 17 odst. 7 písm' b) Zákona č' 25012000 Sb. o rozpočtových
pravid|ech územních rozpočtů' ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením ce|oročního
hospodaření Mc Praha.Suchdo| za rok 2010 vyjádřením souhlasu s výhradou
nedostatků uvedených ve ,,Zprávě o přezkoumání hospodaření městské části Praha.
Suchdol za rok 2010"

5 )  uk | ádá
a) odstranit nedostatky uvedené ve ,,Zprávě o přezkoumání hospodaření městské části
Praha-Suchdol za rok 2010"

Souh|as návrh. výboru: , '(- -/ / 'a *-\--\

36 008 572,54 Kč
32 852 675'46 Kč
3 155 897,08 Kč

7 974 674,61 Kč
1 866 906,75 Kc
6 107 767,31 Kč,

38 395,00 Kc
4 889 474,75 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

p/Í/41re. 
//,

i#r''---"- -- ----r-J -'1- --- --- - -- -'



b) podat písemnou.informaci o projednání zprávy o výs|edku hospodaření vMČ Praha-Suchdo| za rok201'0 a opatřeních přryatých k nápávě cÁyu a nedosiatků uvedených vtétozprávě Magistrátu h|'m. Prahy, odború kontro|ních činnosti
c) podat písemnou zprávu o ptnoni lPatření přryatých k nápravě chyb a nedostatkŮ ze zprávyo přezkoumání hospodaření v MČ Praha-Suclrdol za rok 2O-1O Zastupitelstvu r',re áMagistrátu h|.m. Prahy, odboru kontro|ních činností.

Z.. ad a) pracovníci uvedení v opatřeních k nápravě nedostatkú
ad b), ad c) starosta

T: ad a) 30.9 201't
ad  b)  30 .6 .  2011
ad c )  31  .10 .2011

Souh|as návrh. výboru:

Podpis ověřovate|e:

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva Mc Praha.Suchdol

č.j. 51212011
ze dne 23.6.2011

ZASTUPITELSTVo mČ pnnHA.sUcHDoL

1)schva lu je

a) navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdo| o neinvestiční dotaci h|.m. Prahy na výp|atu odměn
pracovníků ve ško|ách zřizovanýcn uČ prana-Suchdo| ve výŠi 477.600,- Kč

b) nás|edující rozpočtové opatření:

příjmová strana rozpočtu:
odpa 0 po|. 4121 - neinv. přijaté transfery od obcí(MHMP)' UZ 00096' oRJ 412,
zvýšit o KÓ 477.600,-

výdajová strana rozpoctu:
odpa 3111 - mateřské ško|y'  pol '  5331 - neinvest iční příspěvek
(MSG)' UZ 00096' oRJ 412, oRG 1 , zvýšit o Kč 1 04 2oo,-
odpa 3'111 - mateřské ško|y, pol. 5331 - neinvestiční příspěvek
(MSKROZ), UZ 00096, oRJ 412, oRG 2, zvýšit o Kč 71 300,-
odpa 3113-zák|adní ško|y, pol. 5331 - neinvestiční příspěvek zřízeným příspěv. org. (ZS)'
UZ 00096' oRJ 412, zvýšit o Kč 302 100,.

Úprava rozpočtu bude provedena pod čís|em 80,15, dotace podléhá finančnímu vypořádání
za  rok2011 .

2 )  uk I ádá

provést schvá|ené rozpoctové opatřen í

Z: Neprod|eně

Z: vedoucí Eo

Souh|as návrh. výboru:
.. , )!a-..<_'ť'r

Ir

Podpis ověřovate|e:

Podpis starosty MČ

zilzenym pnspev. or9

zřízeným příspěv. org



Usnesení Zastupitelstva Mč Praha.Suchdol

č.j. 51312011
ze dne 23.6. 2011

zAsTUPlTELsTVo uČ pnnHA-sUcHDoL

s chva lu j e

při jetí úvěru na nástavbu technického pavilonu MŠ Gagarinova Ve výŠi 5,a mi|ionů Kč

Souh|as návrh' výboru:

Podpis ověřovatele

Podpis starosty MČ

/ )  , /  ,  
! - _ ' -  

/

/7c (n//zQ) / ,



Usnesení Zastu piteIstva MČ Praha.Suchdo|

č.j' 51412011
ze dne 23.6.2011

zAsTUPITELSTVo tuČ pnnHA.sUcHDoL

1)be re  na  vědom i ,Že

a) ce|ková předpok|ádaná cena stavby ,,Nástavba technického pavi|onu MŠ Gagarinova' ' činí
16.550.950' -  KÓ

b) předpok|ádané nák|ady na stavbu V roce 2011 činí ce|kem 15.275.000'- Kč

2)schva lu j e

a) nás|edující způsob financování akce ..Nástavba technického paviIonu MŠ Gagarinova' ':

1. zrozpočtu MČ Praha.Suchdo| na rok2011 ve výŠi 5.000.000,- Kč

2. z dotace h|.m. Prahy městské části ve výši 4.875.000'- Kč

3. z Úvěru ve výši 5.400.000'- Kč

b) při jetí úvěru oo Čsoavevýši 5.400'000,- Kčs pohyb|ivou úrokovou sazbou CZKnabázi
3M PR|BoR a marŽí 0,65 p.a' '  se sp|atností na tř i  roky a s moŽností předčasného sp|acení
(vybráno na zák|adě prŮzkumu trhu)

3 )uk}ádá

a) projednat a schvá|it jednotl ivá rozpočtová opatření související s f inancováním akce
..Nástavba technického paviIonu MS Gagarinova' ':

b) projednat a schvá|it úvěrovou sm|ouvu s Čsog na částku 5.400.000,- Kč s pohyb|ivou
úrokovou sazbou CZK na bázi 3M PR|BOR a marŽí 0,65 p.a., se sp|atností na tř i  roky a
s moŽností předčasného sp|acení

c) zahrnout poŽadavky vyp|ývající z podmínek úvěru
nás|edující roky

T: ad a) a c) průběŽně ad b) neprod|eně

Z. Rada

do rozpočtú MČ Praha-Suchdo| na

f c

,  ) c  t  - l  -

x-
Souh|as návrh. výboru: ------=.-..---

Podpis ověřovateIe:

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupite|stva Mc Praha.SuchdoI

č.j. 51512011
ze dne 23.6.2011

zAsTUP|TELSTVo tuČ pnnHA.sUcHDoL

í)schvaIu je

uvo|nění finančních prostředků z ved|ejŠí hospodářské činnosti, bytové hospodářství, ve výŠi
8O0 tis. Kč do rozpočtu MČ Praha-Suchdo| na rok 2011 na rekonstrukci střechy bytového
domu Ó.p.942,943, u|.  U Kruhovky'

2 )  uk|ádá

a) projednat a schválit rozpočtové opatření v souvis|osti se schvá|enÍm uvolnění finančních
prostředkŮ z ved|ejší hospodářské činnosti, bytové hospodářství, ve výši 800 tis. Kč do
rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2011 na rekonstrukci střechy bytového domu č.p. 942,
943, ul. U Kruhovky

b) rea|izovat rekonstrukci střechy bytového domu c.p' 942,943, ul. U Kruhovky'

T: Neprodleně

Z: Rada MČ

Souh|as návrh. výboru:

Podpis ověřovate|e:

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha.Suchdol

č.j. 51612011
ze dne 23.6.2011

zAsTUPITELSTVo tuČ pnnHA.sUcHDoL

1)schva lu je

a) přijetí daru LetiŠtě Praha a.s. městské části Praha-Suchdo| ve výŠi 913.220,. Kč na
projekty v oblasti ochrany ovzduŠí v rámci programu ..Ži;eme spo|ečně''.

b) pouŽití daru na financování opravy spodní části u|ice v Úooti

2 )  uk l ádá

a) projednat a schvá|it rozpočtové opatření v souvis|osti s přijetím daru

b) zajistit rea|izaci opravy spodní části ulice v Úooti

T: Neprod|eně po obdrŽení daru

Z: Rada MČ

Souh|as návrh. výboru:

Podpis ověřovate|e.

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha.Suchdo!

č.j' 5l712011
ze dne 23.6.2011

zAsTUPlTELsTVo uČ pnnHA.sUcHDoL

í ) s chva Iu j e

staŽení bodu 6 z projednání na 5. zasedání ZMČ Praha.Suchdo|

Souh|as návrh' výboru.

Podpis ověřovateIe:

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupite|stva MG Praha.Suchdo|

č.j' 51812011
ze dne 2316 2011

ZASTUPITELSTVO MC PRAHA-SUCHDOL

í)schvaIu je
a) zřízenÍ věcného břemene ve prospěch oprávněného PREdistribuce a'S' V délce 19 bm na
cásti pozemku parc'č, 1103/8 a části pozemku parc.č. 236411, k.ú. Suchdo|, u|. Za
Soko|ovnou, který je zapsaný na LV č. 1 pro h|.m' Prahu, svěřena správa nemovitosti ve
v|astnictví obce MČ Praha.Suchdol, které je vymezeno geometrickým plánem č' 1343-
99012010, ktený byl potvrzen rozhodnutÍm Katastrá|ního úřadu pro hl'm, Prahu, KP Praha,
pod č. 491012010 dne 27 '12' 2010, a spočívá v právu oprávněného vstupu na uvedený
pozemek za úče|em zřízení, provozováni, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy _
kabe|ového vedení 1 KV v rozsahu dle uvedeného GP'
b) zřízeni výŠe uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;
c) zřízení výše uvedeného věcného břemene vdélce 19 bm za 1ednorázovou náhradu ve
výŠi 7.700,- Kč bez DPH.
d) Sm|ouvu o zřízení věcného břemene c.04712011

2)  pově řu je
starostu MC Praha - Suchdo| podpisem sm|ouvy o zřízení uvedeného věcného břemene;

3)  uk !ádá
rea|izovat bod ,l) tohoto usnesení.

Termín: Neprodleně
odpovídá: Rada MČ Praha - Suchdo|

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovateIe:

Podpis starosty MČ

\')-o--s1*:-

L



Usnesení Zastupite|stva MČ Praha-Suchdot

č.j. 51912011
ze dne 23.6.2011

zAsTUPtTELsTVo tuČ pnnHA.sUcHDoL

í)  nesouh lasí
s posudkem a návrhem stanoviska d|e zák' c. 100/2001 Sb., o posuzování v|ivů na Životní
prostředí záměru ,.Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha.Ruzyně.., který by| zveřejněn
MZP dne 18.5' 2011 pod č.j. 107484/ENV/09

2)schva lu je
vyjádření městské části Praha.Suchdo| k posudku v|ivů záměru ,,Paraletní RWY 06R/2 4L,
|etiště Praha Ruzyně'' na Životní prostředí (dokumentace E|A)' které je pří|ohou tohoto
usnesení

Souh|as návrh. výboru

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupite|stva MČ Praha.Suchdo|

č.j. 511012011
ze dne 23.6.2011

zAsTUPlTELsTVo uČ pnnHA.sUcHDoL

be re  na  vědom i

usnesení Rady MČ Praha-Suchdo| za up|ynulé období sdě|ená:

Zápisem z24. zasedání Rady MČ Praha - Suchdo| ze dne 4.5' 2011
Zápisem z 25' zasedání Rady MČ Praha - Suchdo| ze dne 11.5' 2011
Zápisem z26. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 18.5.2011
Zápisem z27.  zasedání Rady MČ Praha -  Suchdo| ze dne 25 '5.2011
Zápisem z 28' zasedání Rady MČ Praha - Suchdo| ze dne 1.6' 2011
Zápisem z29. zasedání Rady MČ Praha - Suchdo| ze dne 8.6' 2011
Zápisem z 30.  zasedání Rady MČ Praha * Suchdol  ze dne 15.6.2o11

Souh|as návrh. výboru:

Podpis ověřovateIe'

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MG Praha.Suchdol
č.j. 511112011
ze dne 23.6. 2011

zAsTUP|TELSTVo uČ pnnHA-sUcHDoL
1)vyh l ašu je
záměr na prodej pozemků parc.č. 230013, o výměře 120 m2, pozemku parc.č. 2299135, k.ú.
Suchdol o výměře ,t9 m2 a pozemku parc.č. 2299137, k.ú. Suchdo| o výměře 127 m2, u|' Ke
K|adivŮm'

2 ) s chva lu j e

poníŽení ceny prodávaného pozemku parc.Ó. 230013, k.ú. Suchdo| oproti ceně stanovené
zna|eckým posudkem na 700,- Kc za m2 z toho důvodu' Že není samostatně prodejný

3 ) s t anovu je

nás|edující podmínky prodeje:
1. Prodej za cenu stanovenou zna|eckým posudkem, která činí 389.140'- Kč ce|kem za
pozemky parc.č. 2300/3,2299135 a 2299|37, k.ú. Suchdol

2. Přednostní prodej Spo|ečenství pro dúm č.p. 970 v Praze 6-Suchdo|e, se sÍd|em
Ke K|adivům 9/970, 165 00 Praha-Suchdo|, |Čo 28429672, v|astníkovi sousedních pozemkŮ

3. Kupní cena bude uhrazena nás|edovně:

a) cena 123'710,- Kč za pozemky parc.č. 230013, k.ú. Suchdol (á 700,- Kc/m2) a parc.č.
2299135, k.ú. Suchdo| (á 2'090,. Kčlm2),.

123.710'- Kč do 30 dnŮ od podpisu smlouvy

b) cena 265'430,- Kč za pozemek parc.č. 2299137 (á 2.090,- Kčlm2) roz|oŽená do 5 sp|átek:
53.086 ' -  Kč do 30.4.2012
53'086'- Kč do 30.4' 2013
53.086' -  Kč do 30.4.2014
53'086 ' -  Kč do 30.4.2015
53'086 ' .  Kč do 30.4.2016

c) kupující sezavazuje uhradit v termÍnech úhrady sp|átek uvedených v odst. b) také Úrokz
nesp|acené části kupní ceny pozemku parc. č' 2299137 a to vŽdy za období předchozího
ka|endářního roku' Urok z nesp|acené části kupní ceny bude pocí!án od 30' kalendářního
dne po uzavření kupnÍ sm|ouvy až do uhrazení ce|é kupní ceny. Urok z nesp|acené části
kupní ceny dle tohoto odstavce nenahrazuje sm|uvní pokutu za prod|ení s úhradou kupní
ceny.

d) sazbu úroku z nesp|acené části kupní ceny sm|uvní strany sjednávají ve výŠi míry inf|ace
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebiteIských cen, který vyjadřuje
procentní změnu prŮměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti prŮměru 12-ti
předchozích měsíců. Pro úče|y této sm|ouvy bude pouŽita míra inflace vyh|aŠovaná Českým
statistickým Úřadem'
e) výši úroku z nesp|acené části kupní ceny za přís|ušný
prokazateIným způsobem prodávající kupujícímu nejpozději 30

rok oznámi písemně a
ka|endářních dnů před

bude úplný výpočet výše

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ



úroku včetně míry inf|ace d|e odst. d), u které bude uveden datum zveřejnění Ceským
statist ickým Úřadem.

f) Kupující je oprávněn formou mimořádné sp|átky předčasně uhradit část nesp|acené kupní
ceny' Sp|átky kupní ceny stanovené v bodě c) se v tomto případě mění tak, Že předčasně
sp|acená částka je odečtena od pravidelných sp|átek počínaje pos|ední sp|átkou' Kupující je
rovněŽ oprávněn uhradit celou nesplacenou část kupní ceny jednorázové, úrok se vŽdy
stanovuje pouze z nesp|acené části kupní ceny.

4. Zřízení předkupního práva za stávající prodejní cenu za pozemek parc'č. 2299137,
k.Ú. Suchdo| ve výši 265.430,- Kč na pozemek parc.č. 2299137, k.ú. Suchdo| ve prospěch
Městské části Praha.Suchdo| do doby uhrazení ce|é ceny nemovitosti

5. Zřízení zástavního práva na pozemek parc.č. 22ggl37, k.ú. Suchdol ve výŠi 265'430,- Kč
ve prospěch Městské části Praha-Suchdo| do doby uhrazení celé ceny nemovitosti.

4 )  uk | ádá

vyvěsit oznámení o vyh|ášení záměru na úřední desce po dobu 20 dnu

Termín: NeprodIeně

odpovídá: Starosta

Souh|as návrh. výboru:

Podpis ověřovateIe:

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva Mc Praha.Suchdol
č.j. 511212011
ze dne 23.6. 2011

ZASTUP|TELSTVo tuČ pneHA.sUcH DoL

1) s chva lu j e

nabytÍ pozemku parc.č. 162515 o výměře 281 m2, komunikace, Část u|. Síd|ištní a pozemku
parc' i '  162517 o výměře 53 m2, komunikace, část u|ice Ke K|adivům, vše k.ú' Suchdo|,
z v|astnictví České repub|iky, přís|ušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, do v|astnictví h|.m. Prahy' svěřena správa nemovitostÍ
Městské části Praha.SuchdoI formou bezúplatného převodu

2)uk | ádá

poŽádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúp|atný převod pozemků
parc'č. 1625|7 a 162515, k.Ú. Suchdo|' z vlastnictví České repub|iky, přísluŠnost hospodařit
s majetkem státu Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových' do v|astnictví h|.m.
Prahy. svěřena správa nemovitostí Městské části Praha.Suchdo|

odoovídá: Rada
Termín: Neprod|eně

ť>
1Jp-Lcz4.--

/ /  u
xr

SouhIas návrh.  výboru:

Podpis ověřovate|e.

Podpis starosty MČ


