
ZAPIS
z 5. zAsEoÁruí ZAsTUP|TELsTVA

uĚsrsrÉ cÁsl PRAHA.sUcHDoL
DNE 23. čeRvrulzott

Starosta přivítaI přítomné zastupite|e na 5. zasedání zastupitelstva.
Učast na zasedání: 13 zastupite|ů
om|uveni: p. Ptáček, Ing. Hořejš
Starosta konstatova|, Že je přítomna nadpo|oviční většina zastupitelů, Zastupite|stvo je
usnášeníschopné. 

t
Starosta seznámil zastupite|e s návrhem programu 5. zasedání zMČ, Praha-Suchdo|. a
zároveň navrh| dop|nit do programu 2 body:

bod 10. Žádost společenství v|astníkŮ^ pro dům č.p. 970 o odkoupení pozemku parc.č.
1300/3, k.ú. Suchdo| o výměře 120 m', u|. Ke K|adivům, pozemku parc'č. 2299135, k.Ú.
Suchdo| o výměře 19m2 a pozemku parc'ě. 2299137, k.ú. Suchdo| o výměře 12O m2 _
vyh|ášení záměru na prodej

a bod 11..Nabytí pozemků parc.č. 162517 a 162515, k.Ú. Suchdol, zvlastnictví České
repub|iky, Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do v|astnictví h|'m. Prahy,
svěřena správa nemovitostí Městské části Praha-Suchdo|.

H|asovánío upraveném programu 5. zasedání: pro: 13 , proti: 0, zdrŽe| se: 0
Vo|ba navrhovatelů: NavrŽeni by|i: Doc. Beneš, Mgr. Kuna

H|asovánío návrhu. pro: 13, proti: 0, zdrŽelse:

Vo|ba ověřovate|e: NavrŽena by|a: Ing. Sto|ařová

H|asovánío návrhu: pro: ,13 , proti: 0, zdrŽe| se:

Určení zapisovate|e: lng. Jana Kru|íková, tajemnice ÚuČ Praha-Suchdo|

Program zasedání:

0. Diskuse.

Do diskuse se nikdo nepřih|ási|.

Před projednáním bodu 1 předa| starosta řízeni zasedání |ng. Vikovi.

1. Závérečný účet MČ Praha.Suchdol za rok 2o1o. Diskuse: Doc. Beneš - dotáza| se, na
efekt ze zateplení bytových domů . odpovědě| lng. Vik - zvětší se komfort byd|ení a
nájemníci ušetříza topení. H|asování o usnesení: pro: 13 proti: 0 zdrŽe| se: 0
2. Navýšení rozpočtu Mč Praha.Suchdot o neinvestiční dotaci h!.m. Prahy na výp|atu
odměn pracovníků ve ško|ách zřizovaných Mč Praha.Suchdol, návrh rózpočtóvého
opatření. Diskuse: 0 Hlasovánío usnesení: pro: 13 proti: 0 zdrŽe| se: 0

Podpis ověřovate|e:

Podpis zapisovatele:

Podpis starosty MČ:



L

3. Financování ..Nástavba technického pavilonu Mš Gagarinova''. Diskuse: lng'
Sto|ařová . nedoporuči|a přijetí úvěru' doporuči|a pouŽití dostupných prostředků, navrh|a
oddě|ení hlasování o přijetí úvěru k samostatnému h|asování. Ing. Im|auf, předseda
finančního výboru, informova| o projednání přijetí úvěru ve finančním výboru, kteý nepoda|
jednoznačné doporučení. Mgr. Kuna - doporučil přijetí úvěru, protoŽe vyěerpání všech
dostupných prostředků neumoŽní financováníjiných potřebných akcí. Doc' Beneš se dotáza|
na způsob úrokování - úroky se poěítají aŽod data čerpání. lng. Šefránek doporuči| přUetí
úvěru, protoŽe sm|ouvu o přijetí úvěru je moŽno uzavřít později. lng. Ská|a upozornil na to,
Že pokud nebude úvěr přijat, bude problém se sestavením rozpočtu. lng. Štěpánková
upozornila na to, Že MČ bude potřebovat finanční prostředky na financování provozu ško|ky
a na spo|ufinancování zatep|ení bytových domů' |ng. Vik shrnu| moŽnosti v případě přUetí a
nepřijetí úvěru. DoporučiI zastupiteIstvu, aby rozhodIo o způsobu financování škoIky'
|ng' Ská|a upozorni|, Že MČ nemůŽe zůstat bez finanění rezewy, RNDr. Knappová uvedla, Že
současná úroková míra je ve|mi nízká, úvěr je qýhodné přijmout. Starostat uvedl, Že bude
snaha Úvěr splatit co nejdříve. RNDr. Knappová diskutova|a k druhu úrokové sazby a
navrhuje nezavazovat se k pohyb|ivé Úrokové sazbě. H|asování o návrhu nového usnesení
č.51312011 - schvá|ení přijetí úvěru: pro: 10, proti: 1,zdrŽe| se: 2. Zastupitelstvo schvaluje
přijetí úvěru na financování akce '

RNDr. Knappová a Ing. Ská|a navrhují vypustit z usnesení specifikaci pohyb|ivé úrokové
sazby. Hlasování o protinávrhu: pro: 7,zdrŽe| se: 5 proti:1. Protinávrh nebyl přijat. H|asování
o usneseni č.j.5l4l2o11. pro: 8 proti: zdrže| se:4 proti: 1

Po projednání bodu 3. se na jednání dostavi| |ng' Hořejš'

4. Uvolnění finančních prostředků z účtu vedlefší hospodářské činnosti, bytové
hospodářství, ve výši 800 tis. Kč do rozpočtu MC Praha.Suchdol na rok 2011 na
rekonstrukci střechy bytového domu é.p. 942, 943, u!. U Kruhovky. Diskuse: |ng.
Stolařová doporuči|a investici z důs|edku nástavby školky odloŽil. Doc. Beneš návrh podpoři|.
lng. Vik upozornil na havarijní stav střechy. H|asování o usnesení č,.j' 51512011: pro: 11 proti:
0 zdrŽe| se: 3

5. Poskytnutí daru Letiště Praha a.s. městské části Praha-Suchdolve výši 9í3.220,.Ré
na projekty v oblasti ochrany ovzduší v rámci programu ..Zijeme společně''. Diskuse:O
H|asovánío usnesení č.j' 51612011: pro: 14 proti: 0 zdrŽelse: 0

Po projednání bodu 5 předa| lng. Vik řízeníjednání starostovi.

6. Vyhodnocení záměru č. 12.2011 na vzájemnou- směnu části pozemků parc.ě.
117411,2,3, vše k.ú. SuchdoI, u!. Májová mezi Mc Praha.Suchdol a společností
Stavební podnikání s.r.o Diskuse: starosta objasni| podstatu navrŽené směny a nový návrh
na směnu s finančním vyrovnáním za kva|itu pozemků (dostupnost z při|eh|é komunikace)'
lng. Ská|a uved| za KURl' Že komise doporuči|a do pracovat dop|ňující studii dotčeného
území. |ng. Ská|a navrhuje stáhnutí bodu z projednání a vyčkat vypracování dop|ňující
studie. H|asování o protinávrhu - staŽení bodu z projednání ě.j. 5l712011: pro: 14 proti: 0
zdrŽel se. 0

7.Zřízeni věcného břemene k pozemku parc.č. íí03/8 a 236411, k.ú.Suchdol, ul.
Za Sokolovnou' pro položení kabelového vedení 1kV ve prospěch oprávněného
PREdistribuce a.s. Diskuse: lng. Skála. H|asování o usnesení č.j. 51812011: pro: 14 proti: 0
zdrŽe| se: 0

/ú/,-2Podpis ověřovate|e:
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8. Vyjádření městské části Praha.Suchdo! k posudku o vlivech paralelní RWY 06/24L
Letiště Praha.Ruzyně na životní prostředí. Diskuse: Starosta dop|ni| předk|ad o informaci
o negativním stanovisku Zastupite|stva h|.m. Prahy. lng. Šefránek vyslovil podporu vyjádření'
Doc' Beneš se vyjádři| k posudku - posudek není objektivní' lng. Vik informova| o tom, Že k
vyjádření se v petiční akci připoji|o 1 100 občanů. H|asování o usnesení č.j. 51812011: pro: 14
proti: 0 zdrŽel se: 0

9. Usnesení Rady Mč Praha.Suchdol za uptynu|é období. Diskuse: Rada bere na
vědomí.

10. Žádost spoIečenství vlastníků pro dům č.p. 970 o odkoupení pozemku parc.č.
í3oo/3, k.ú. Suchdol o výměře 120 m2, ul. Ke Kladivům' pozemku parc.ě. 2299/35, kú.
Suchdo| o výměře 19 m2 a pozemku parc.č. 2299137, k.ú. Suchdol o výměře 120 m2 -
vyh|ášení záměru na prodej. Diskuse: 0 H|asování o usnesení: pro: 14 proti: 0 zdrŽel se: 0

11, Nabytí, pozemků parc.č. 162517 a 162515, k.ú. Suchdol, z vlaštnictví české
republiky, Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hl.m.
Prahy, svěřena správa nemovitostí Městské části Praha.Suchdol.
í0. Interpelace. Diskuse: Doc' Beneš, lng. Ská|a k rekonstrukci u|. Síd|ištní. H|asování o
usnesení: pro.14 proti: 0 zdrŽe| se: 0

í2. lnterpe|ace.

|ng' Sto|ařová se dotáza|a na pomník generá|u Pernickému' Starosta informova|, Že 4
studenti AVU připravi|i návrhy na pomník, Rada jmenova|a komisi pro posouzení návrhů.

|ng. Šefránek doporuči|, aby v příštím ěísle Suchdo|ských |istů by| publikován č|ánek s
informací o kana|izaci a da|ší perspektivě její výstavby na Suchdo|e, protoŽe občané
informace nemají. Starosta poda| k prob|ematice krátkou informaci.

Starosta informova| o instalaci cvičebních zařizeni pro seniory, dá|e budou instalovány
|avičky a sto|y ve vybraných loka|itách' vše je financováno z dotace MHMP a daru Letiště
Praha.

Dá|e informoval o rea|izaci nasvícení kap|e. sv. Vác|ava, bohuŽel osvět|ení by|o den po
insta|aci odcizeno, krádeŽ šetří Po|icie cR. Starosta poskyt| informaci o zahájeni
rekonstrukce u|' Májová a u|' V Údo|í, spodní část. obě rekonstrukce provede vybraná firma
Commatel Uher s.r.o.

Starosta informoval o zřízení přípravné třídy v ZŠ M. Alše od 1.9.2011.

Zasedání by|o ukončeno Ve 20'00 hod.

Podpis ověřovate|e: ,fu/*Z


