
ZAPIS
z 8. zAsEoÁní ZAsTUPITELsTVA

MESTSKE CASTI PRAHA.SUCHDOL

DNE ,I9. LEDNA 2012

Starosta přivítaI přítomné zastupite|e na 8. zasedání Zastupite|stva.
Učast na zasedání: 12 zastupitelů
om|uveni: pí Pivoňková, Mgr. B|ahnová, Ing. Ská|a

Starosta konstatova|, Že 8. zasedání Zastupite|stva by|o řádně svo|áno a vyhlášeno. Je
přítomna nadpo|oviční většina zastupite|ů, Zastupite|stvo je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupite|e s návrhem programu 8. zasedán í zMČ Praha-Suchdo|.

Hlasovánío programu 8. zasedání: pro: 12, proti: 0, zdrŽe| se: 0

Vo|ba 3 č|enů návrhového výboru: navrŽeni by|i: Doc. Beneš, |ng. Šefránek, p. Ptáček

H|asování o návrhu: pro: 11, proti. 0, zdrŽe| se: 1

Vo|ba ověřovate|e: navrŽena by|a: Mgr. Mi|otová

H|asování o návrhu: pro: 11 , proti. 0, zdrŽe| se: 1

Určení zapisovate|e: lng. Jana Krulíková, tajemnice ÚMČ Praha-Suchdo|

Program zasedání:

0. Diskuse.

P. Ptáček nazák|adě e-mai|u ředite|ky ZŠ M. A|še Mgr. Levé ve znění: ,,pane Ptáčku, by|o by
asi, dobré, na zák|adě vašich lŽivých obviněních, s kteými beztrestně vystupujete nab
Zasedáních MČ, mě navštívit. Síd|ím,zatím, na zŠ tvtŠ A|še. Ředite|ka ško|y Mgr. Petra
Levá.. (citováno panem Ptáčkem v p|ném, neupraveném znění z e-mai|u zaslaného z adresy
ředite|ky ZŠ M. A|še dne 13.12.2011 ve22:22 hod') poŽáda| o moŽnost pozvat pí ředite|ku
na jednání Zastupite|stva nebo Rady, kde by se s ní mohl setkat' K zas|anému e-mai|u p.
Ptáček uved|, Že taková předvo|ání odmítá, téŽ obvinění ze |Ži, není mu jasné, čeho se
dopusti|. Dia|og vítá, zvo|enou formu niko|i. P. starosta přis|íbi| setkání na 59. zasedání Rady.

Během diskuse se na jednání dostavi|a Mgr. B|ahnová.

Po diskusi předa| starosta řízení zasedánízástupcistarosty Ing. Hořejšovi.

1. Návrh vyrovnaného rozpočtu MČ Praha-Suchdo| na rok 2012' Diskuse: |ng' |m|auf - za
finanční výbor doporučil rozpočet schvá|it' Mgr. Mi|otová se dotáza|a na po|oŽku Přijaté dary,
Dobré sousedství - dar letiště Praha, a.s. na rea|izaci projektů, kde není uvedena žádná
částka. Starosta vysvět|i|, Že městská část Praha-Suchdo| nezíska|a dar z tohoto programu
na rea|izaci navrŽených projektů. Dar získa|y organizace Sbor dobrovo|ných hasičů Suchdo|,
uŠ r Roztokům a Horizont. Hlasování o usnesení: pro: 13 proti: 0 zdrŽe| se: 0

2. Návrh rozpočtového výh|edu MČ Praha-Suchdo| na roky 2013 a 2014, Diskuse: O.
Zastupite|stvo bere rozpočtový výh|ed MČ Praha-Suchdol na roky 2013 a 2014 na vědomí.

3. Uvolnění prostředků nevyčerpaných V roce 2O11 z VHČ na dofinancování nástavby MŠ
Gagarinova. Diskuse: 0 HlasovánÍo usnesení: pro: 13 proti: 0 zdrŽelse: 0
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Po projednání bodu 3' předa| |ng. Hořejš řízení zasedánístarostovi.

4' Zřízení věcného břemene k u|oŽení kana|izačního řadu ve prospěch MČ Praha-Suchdo|
na pozemcích parc.č. 6126 a 162713, k.ú. Suchdo| ve v|astnictví CENTRAL GRoUP, a's.,
Diskuse: 0. H|asování o upraveném usnesení: pro: 13 proti: 0 zdrže| se: 1 .

Během projednání bodu 4 se na jednání dostavi|a pí Pivoňková'

5. Vyhodnocení záměru č,. 28.2011 na prodej pozemků parc.č. 122511, k.ú. Suchdol a
pozemků 122512,3, k.ú. Suchdo| včetně prodejních pavilónů. Diskuse: p. Ptáček navrhuje,
aby v případě rea|izace prodeje by| uhrazen úvěr, který má MČ u Čsoe. RNDr. Knappová
navrhuje, aby otázka úvěru neby|a směšována s rozhodováním o prodeji pozemku. Je třeba
zvo|it optimá|ní variantu - výhody okamŽitého sp|acení úvěru oproti pokraÓování úvěru.
Ing' Vik povaŽuje prozatím diskusi o vyuŽití prostředků z prodeje za předčasnou, přičemŽ
zap|acení úvěru bude reá|nou variantou vyuŽití'

V sou|adu s jednacím řádem p. starosta oh|ási| 10 min. přestávku pro projednání návrhu p.
Ptáčka.

P. Ptáček poda| pozměňovací návrh, aby do usnesení by| dop|něn bod 2): v případě
rea|izace prodeje Zastupite|stvo uk|ádá část získaných prostředků pouŽít na sp|acení úvěru'

Doc' Beneš podal pozměňovací návrh: do usnesení navrhuje dop|nit bod 2): o uŽití
získaných prostředků z prodeje bude Zastupite|stvo jednat na některém z da|ších zasedání.
Předk|adate| se s návrhem Doc. Beneše ztotoŽni|.

H|asovánío pozměňovacím návrhu p. Ptáčka: pro: 4, proti: , l0, zdrŽe| se. 1

Hlasování o usnesení dop|něném o návrh Doc. Beneše: pro: 9 proti: 0 zdrŽe| se: 6

6.Vyhodnocení záměru č' 12.2011 na vzájemnou směnu části pozemků parc.č. 117411,2,3,
vše k.ú. Suchdo|, u|. Májová mezi MČ Praha-Suchdo| a spo|ečností Stavební podnikání,
s.r.o. Diskuse. |ng. Ská|a uved|, Že návrh byl projednán Komisí územního rozvoje a
infrastruktury, která směnu doporuči|a. H|asování o usnesení: pro: 15 proti: 0zdrŽe| se: 0

7. Bezúp|atné nabytí pozemků parc.č. 1101I3,4,1102|5,6, vše k,ú. Suchdo|, u|. Za
SokoIovnou, od APV, s.r.o., do majetku h|.m. Prahy, svěřena správa nemovitosti ve
v|astnictví obce Mc Praha-Suchdol. Diskuse: Předk|ad dop|niI starosta. H|asování o
usnesení: pro:15 proti: 0 zdrŽe| se: 0

Po projednání bodu 7 předa| p. starosta řízení zasedání |ng. Hořejšovi.

8. Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Suchdo|. Diskuse: 0 H|asování o usnesení: pro: 15
proti: 0 zdrŽe| se. 0

Po projednání bodu 8 předa| |ng. Hořejš řízení zasedání p. starostovi.

9. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za up|ynu|é období. Diskuse: 0. Rada bere usnesení
Rady za up|ynulé období na vědomí.

10. Interpelace.

P. Ptáček požáda| o sdělení, čeho se týka|a stíŽnost na ZŠ. P. starosta odpovědě|, Že
stíŽnost se týka|a výuky v páté třídě.
Mgr. Mi|otová poŽáda|a o podrobnější zápisy z jednání Rady. P' starosta odpověděl, Že se
Rada bude zápisy zabývat'
Mgr. Mi|otová t|umočila stíŽnosti nájemníků v domě Steh|íkova na opakované poruchy
te|evizního signá|u v domě. Starosta přislíbi| předání prob|ému k řešenítechnikům.
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Mgr. Borová se dotáza|a na přístřešek u stanice autobusů na Suchdo|ském náměstí.
Starosta odpověděl, Že přístřešek bude postaven na nák|ady městské části po dořešení
definitivního um ístění zastávky.
Mgr. Kuna připomně| slavnostní otevření ško|ky ve čtvrtek dne 26.1 .2012.
P. starosta informoval o prob|ematice přijímání dětí do MŠ Gagarinova. Po dokončení
přístavby by|a od 1. Února 2012 navýšena kapacita MŠ Gagarinova o 50 míst a z toho
důvodu muse| proběhnout nový zápis na tato místa. Z poČtu doposud podaných přih|ášek jiŽ
dnes vyp|ývá, Že všichni zájemci nebudou uspokojeni. P. starosta v této souvis|osti
konstatova|, že cca za 15 dětí rodiče při pos|edním zápisu přih|ášku nepodali'

Zasedání bylo ukončeno V 19.50 hod.


