
ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ Praha - Suchdol
dne 18.12 2003

Účast při zahájení zasedání: zastupitelů
Omluveni: p. Ptáček, p. Pytlíček, Mgr. Halová
Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta informoval o
rezignaci Mgr. Karla Borůvky (ČSSD) na funkci zastupitele MČ, člena kontrolního výboru a člena komise
územního rozvoje; rada prohlásila náhradnici České strany sociálně demokratické paní Pavlu Valentovou
zastupitelkou MČ Praha - Suchdol. Mgr. Lacinová (KDU-ČSL) rezignovala na členství v kontrolním výboru v
souvislosti se jmenováním předsedkyní bytové komise. Starosta vyzval představitele KDU-ČSL a ČSSD o
návrhy na doplnění.
Nastupující zastupitelka p. Valentová složila do rukou starosty slib zastupitele.
Starosta uvedl, že usnesení z minulých zastupitelstev jsou naplněna, vyjma čerpání prostředků z povodňového
fondu (prostředky v plné požadované výši nebyly dosud MČ poskytnuty) a nájemní smlouvy s JUDr. Křenem;
JUDr. Křen vede jednání s MHMP o oddělení pozemku, které by umožnilo znovu projednat prodej pozemku.
Starosta v souladu s usnesením č.j. 6/7/2003 bod 2b informoval o předložení k připomínkování materiálu
návrh "Zásad nakládání s majetkem MČ Praha - Suchdol", kterým se bude rada MČ řídit.
Starosta seznámil zastupitele s programem 8. zasedání ZMČ.
Ing. Hejl navrhnul bod č. 6 programu: hlasování o navrženém programu 8. zasedání: pro: 12, proti: 0, zdržel
se: 0
Volba návrhového výboru. Navrženi byli: Mgr. Matula, Ing. Skála
Hlasování o návrhu: pro: 12, proti: 0 , zdržel se: 0
Volba ověřovatelů. Navrženi byli: Mgr. Borová, Mgr. Lacinová
Hlasování o návrhu: pro: 12 , proti: 0 , zdržel se: 0
Určení zapisovatele: Ing. Krulíková - tajemnice ÚMČ

Program zasedání:
Diskuse

Dotazy z minulého zastupitelstva:
- kaplička v Sedlci - rekonstrukci barokní kaple provádí hl.m. Praha za své prostředky
p. Suchá - diskutovala k průběhu územního řízení na optimalizaci trati
p. Venzarová - problematika zastávky v Sedlci: rada zaslala dopis na České dráhy s požadavky
(vybudování krytého přístřešku na začátku zastávky směr Praha;projednání předání klíčů od dveří v
protihlukové zdi, vyřešení nouzového přístupu přes drážní těleso v krizových situacích, zřízení
funkčních bezbariérových přístupů k zastávce v obou směrech, zřízení vyhrazených parkovišť pro
invalidy v obou směrech v ul. Přerušené prodloužení protihlukové stěny až na roh Přerušené)
- revize septiku - celá venkovní kanalizace byla revidována
- ke stavební dokumentaci k územnímu řízení se vyjadřovala k územnímu řízení Ing. Křenková,
pověřená vedoucí OSDŽP, a ke stavebnímu řízení Ing. Malíková ved. OSDŽP)
p. Ptáček ml. - úřad je povinen zastupovat občana
- Překonání trati a lezení přes zábradlí je odpovědností každého člověka.
- kolik z 33 mil Kč bylo proinvestováno v Dolním Sedlci - v roce 2004 nebyly proinvestovány žádné
prostředky v Dolním Sedlci, je možné, že většina prostředků na investice v roce 2004 bude
proinvestována v Dolním Sedlci.
-pí Jirčíková - vlastníkem pozemku parc.č. 102, k.ú. Sedlec jsou Zlatníková Helena a Pavel Polák
p. Lorčenko - ke kanalizaci - navrhuje spojit síly všech částí MČ a žádat o peníze, starosta uvedl, že
zastupitelstvo svým usnesením č.j. 6/6/11/2003 ze dne 11.9. 2003 požadovalo na hl.m. Praze částku
100 mil. Kč, zatím MČ nedostala odpověď na svou žádost.
Mgr. Matula - žádá o možnost předložit kopii žádosti o finanční prostředky.

1.



Ing. Bucek informoval o tom, že jednání k územnímu řízení optimalizace trati bylo poslední v řadě
jednání.
Informace o prohlášení náhradníka z kandidátky České strany sociálně demokratické zastupitelem. Slib
nového zastupitele.
Po projednání bodu se na zastupitelstvo dostavil p. Pytlíček.

2.

Informace o čerpání příspěvků z Povodňového fondu hl.m. Prahy na opravy bytového fondu
poškozeného povodní v roce 2002. Diskuse:0 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

3.

Usnesení zastupitelstva MČ Praha - Suchdol o poskytnutí prostředků z Povodňového fondu hl.m. Prahy
na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 jednotlivým žadatelům. Diskuse: Mgr.
Matula - diskutoval k příloze usnesení. Hlasování o usnesení: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

4.

Projednání Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole a Dodatku č. 1
ke Knihovnímu řádu Místní veřejné knihovny v Praze - Suchdole. Diskuse: Mgr. Borová: dotázala se na
vztah ke knihovnímu řádu - ing. Hejl, odpověděl, že knihovní řád je specifický. Mgr. Borová - navrhuje
zvýšit poplatek za ztrátu knihy. Mgr. Matula uvádí že poplatek je nízký. Ing. Hejl odpověděl, že tento
poplatek je pouze pokutou, kromě toho se požaduje i náhrada ztraceného dokumentu. Hlasování o
usnesení: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

5.

Usnesení Rady MČ Praha - Suchdol za uplynulé období. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: pro: 13 proti:
0 zdržel se: 0

6.

Stanovisko MČ k přípravné dokumentaci územního řízení stavba okruhu kolem Prahy, stavba 518, 519.
Diskuze: Mgr. Matula - nepovažuje za správné, že materiál byl v návrhové versi předán těsně před
zasedáním, chybí důvodová zpráva a uvedení souvislostí. Mgr Matula navrhuje, aby materiál nebyl na
tomto zasedání projednán, protože je třeba jej předjednat.
Ing. Skála uvedl, že samotné stanovisko je důvodovou zprávu, problematika byla projednána na komisi
územního rozvoje a infrastruktury, ale není řešen dopad na Dolní Sedlec a přístup Dolního Sedlce k
MHD. Ing. Hejl - projednávání všech detailů bude projednat
Mgr. Borová - oddálení okruhu neřeší situaci na ul. Kamýcké
Hlasování o vystoupení RNDr. Bucka v diskuzi:pro: 11 proti:0 zdržel se:2
Uvedl, že je současně třeba vznášet požadavky na variantu J : zatrubnění mostu, zatrubnění přivaděče
Kamýcké ul., přesunutí výdechu z větrání do průmyslové zóny na východ, požaduje projednání v
odborném fóru se zpracovateli projektu. V současné době lze změnu projektu projednat, později nebude
možnost.
Návrh na vystoupení Ing. Kůrky - jednomyslně přijat.
Ing. Kůrka - škody na životním prostředí v případě var. J budou nevratné, nelze tuto variantu připustit
Ing. Skála - poukázal na nedostatky dokumentace, upozornil, že nejde o stanovisko k územnímu řízení,
ale pouze předběžné připomínkování návrhu.
Starosta uvedl, že kompenzace za dálnici nebude od hl.m. Prahy, ale od investora.
MUDr. Radvanská upozornila na deklaraci Evropské unie, která požaduje, aby na občany žijící v
oblasti, kde se připravuje velká stavba, byl brán zřetel.
Mgr. Matula uvedl, že je třeba tento materiál stáhnout a konkretizovat, co MČ a občané potřebují.
Ing. Hejl jako předkladatel, navrhnul doplnit do předloženého usnesení bod 2b - zastupitelstvo ukládá
radě svolat jednání s projektantem a investorem navrhované stavby.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo vystoupení Ing. Vacka. Ing. Vacek upozornil na nutnost
požadavku vyřešit současně dopravní situaci na Suchdole a v Sedlci.
Mgr. Matula podal protinávrh usnesení - termín bodu 2a) posunout až po splnění bodu 2b)
Hlasování o protinávrhu: pro: 8 proti 5 zdržel se: 0
Hlasování o původním usnesení: pro 8 proti 5
Po projednání odešly ze zasedání zastupitelstva MUDr. Radvanská a pí Turchichová

7.

Interpelace

Mgr. Matula upozornil na situaci v ul. Gagarinova - přes umístěnou značku zákazu vjezdu vozidla jezdí
a parkují u školky a požaduje pokutování ze strany Městské policie. P. starosta
Mgr. Matula dále upozornil na situaci v ul. Uzoučká, Kosova, Křičkova Rackova a požaduje dopravní

8.



řešení s ohledem na stavbu Central Groupu.
P. Holý - informoval o tom, že nebylo vyhověno požadavku pí Začalové na odvoz p. Začala na oběd
jubilantů. P. tajemnice odpověděla, že auto MČ v tuto dobu je zaměstnáno rozvozem obědů pro
pečovatelskou službu. P.. tajemnice spolu s p. starostou budou informovat p. Začalovou v tomto
smyslu.
Dále dotaz na Ing. Malíkovou, zda pokračují práce na odstranění závad stavby trati. Ing. Malíková
uvedla, že dle dnešního šetření práce pokračují a bude nadále dohlíženo na plnění požadavků.

Jednání bylo ukončeno ve 20.45 hod

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 8/1/2003
ze dne 18.12 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e  n a  v ě d o m í
že Rada MČ Praha - Suchdol prohlásila:
paní Pavlu Valentovou zastupitelem Městské části Praha - Suchdol na uprázdněný mandát

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 8/2/2003
ze dne 18.12 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e  n a  v ě d o m í
průběžnou zprávu k datu 30.11. 2003 o čerpání příspěvků z Povodňového fondu hl.m. Prahy
na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, která je přílohou tohoto
usnesení

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 8/3/2003
ze dne 18.12 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e1.
Poskytnutí příspěvku z Povodňového fondu hl.města Prahy na opravy bytového
fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 pro žadatele a do maximální výše
uvedené v neveřejném seznamu, který je přílohou tohoto usnesení, v celkové výši
2 698 tisíc Kč.

a.

Následující způsob čerpání příspěvku: V souladu s čl. 4 Pravidel pro poskytování
finančních prostředků z povodňového fondu hl.města Prahy na opravy bytového
fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, schválené usnesením zastupitelstva
MČ č. 2/3/2003 ze dne 18.2. 2003, bude příjemce čerpat příspěvek v několika
etapách. Výše příspěvku v jednotlivých etapách čerpání je závislá na výši
finančních prostředků, které obdrží Městská část Praha - Suchdol z povodňového
fondu hlavního města Praha na opravu bytového fondu poškozeného povodní v
roce 2002. Konečná výše příspěvku může být v souladu s čl. 4 Pravidel pro

b.



poskytování finančních prostředků z povodňového fondu hl.města Prahy na
opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 zkrácena.
Prostředky lze čerpat nejpozději do 30.6. 2004

u k l á d á2.
Uzavřít s příjemci uvedenými v neveřejném seznamu "Smlouvu o poskytnutí
příspěvku z povodňového fondu hlavního města Prahy na úhradu části nákladů
spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených povodněmi v roce 2002".

a.

Poskytnout příjemci v souladu s Pravidly pro poskytování finančních prostředků z
povodňového fondu hl.města Prahy na opravy bytového fondu poškozeného
povodněmi v roce 2002, schválené usnesením zastupitelstva MČ č. 2/3/2003 ze
dne 18.2. 2003, tímto usnesením a uzavřenou "Smlouvou o poskytnutí příspěvku
z povodňového fondu hlavního města Prahy na úhradu části nákladů spojených s
opravou staveb pro bydlení poškozených povodněmi v roce 2002" schválené
příspěvky.

b.

Provádět kontrolu účelovosti využití poskytovaných prostředků.c.
Neprodleně písemně informovat příjemce o možnosti dalšího čerpání příspěvku
po obdržení finančních prostředků Městskou částí Praha - Suchdol z
povodňového fondu hl. m. Prahy na opravu bytového fondu příjemce.

d.

Informovat zastupitelstvo o průběhu čerpání příspěvkůe.

Termíny: ad a) neprodleně
              ad b) podle předkládaných dokladů do 30.6. 2004
              ad c, d, e) průběžně
Zodpovídá: ad a) starosta
                  ad b) Ekonomický odbor ÚMČ Praha - Suchdol
                  ad c) d) Úřad MČ Praha - Suchdol
                  ad e) rada MČ Praha - Suchdol

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 8/4/2003
ze dne 18.12 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e1.
Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Místní veřejné knihovny v Praze - Suchdolea.
Dodatek Knihovního řádu Místní veřejné knihovny v Praze - Suchdoleb.

u k l á d á

odeslat schválené dodatky č. 1 ke zřizovací listině a ke knihovnímu řádu k evidenci
Ministerstvu kultury ČR

2.

T: Neprodleně
Z: starosta



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 8/5/2003
ze dne 18.12 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e  n a  v ě d o m í:
zápisy Rady Městské části Praha - Suchdol za uplynulé období sdělené:

Zápisem z 39. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 12. 11. 20031.
Zápisem z 40. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 19.11. 20032.
Zápisem z 41. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 26.11. 20033.
Zápisem z 42. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 8.12. 20034.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 8/6/2003
ze dne 18.12 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

s o u h l a s í

s "Vyjádřením Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol k přípravné dokumentaci pro územní
rozhodnutí (DÚR) stavby silničního okruhu kolem Prahy - stavba 518 a 519", které je
přílohou tohoto usnesení

1.

u k l á d á2.
zaslat investorovi uvedené "Vyjádření Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol k
přípravné dokumentaci pro územnímu rozhodnutí (DÚR) stavby silničního okruhu
kolem Prahy - stavba 518 a 519"

a.

svolat veřejné shromáždění s investorem stavby 518,519 silničního okruhu (ŘSD)
a projektanty (PUDIS, Pragoprojekt) a připravit požadavky na řešení dopravy v
Suchdole a Sedlci

b.

Z: 2a) Ing. Petr Hejl, zástupce starosty
    2b) Rada MČ
T: 2a) Neprodleně
    2b) do 28.2. 2004

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č.j. 8/1/2003

Mgr. Karel Borůvka, ČSSD, podal rezignaci na svoje členství v Zastupitelstvu MČ Praha -
Suchdol, členství v kontrolním výboru a komisi územního rozvoje a to k 1.12. 2003. Dle
výsledků voleb do Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol je náhradnicí za Českou stranu sociálně
demokratickou paní Pavla Valentová, kterou Rada MČ Praha - Suchdol usnesením č.j. 42.1.
ze dne 8.12. 2003 prohlásila členkou zastupitelstva MČ Praha - Suchdol. Paní Pavla



Valentová složí na 8. zasedání zastupitelstva slib zastupitele MČ Praha - Suchdol.

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č.j. 8/2/2003

Informace o čerpání příspěvků z Povodňového fondu hl.m. Prahy na opravy bytového fondu
poškozeného povodní v roce 2002

Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. , které ukládá Radě MČ Praha -
Suchdol předložit čerpání z povodňového fondu hl.m. Prahy, předkládáme stav čerpání
uvedeného fondu k 31.11. 2003, které je přílohou návrhu usnesení.

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č.j. 8/3/2003
o poskytnutí příspěvků z Povodňového fondu hlavního města Prahy na opravy bytového
fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 jednotlivým žadatelům

Na základě přijatých Pravidel pro poskytování finančních prostředků z povodňového fondu
hlavního města Prahy na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 je
třeba schválit příspěvky, které budou poskytnuty jednotlivým žadatelům.
MČ Praha - Suchdol prozatím obdržela od žadatelů 23 žádostí, z čehož 1 byla vyřazena pro
duplicitu a 1 byla vyřazena z důvodu převodu na jinou osobu.

Zastupitelstvo do dnešního dne schválilo 9 žádostí o dotace a to v závislosti na prostředcích
poskytnutých pro žadatele v MČ Praha - Suchdol z Povodňového fondu hl.m. Prahy, přičemž
byla ve skutečnosti poskytnut částka ve výši 1.367 tis. Kč, která představovala pouze část
požadovaných finančních prostředků. (viz též zpráva o čerpání prostředků z povodňového
fondu - k usn. ZMČ č.j. 8/2/2003)

MČ obdržela na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl.m.m Prahy další prostředky z
Povodňového fondu hl.m. Prahy ve výši 100.000,- Kč (Usnesení zastupitelstva hl.m. Prahy č.j.
10/04 ze dne11.9. 2003) a 670.000,- Kč (usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č.j. 12/06 ze dne
27.11.2003) pro všechny žadatele.

Dále jsme ještě nepřidělili částku 128 tisíc, která vycházela ze žádosti paní Libuše Bendové.
Tato suma byla zahrnuta v první dotaci z fondu HLMP. Paní Bendová ale do této doby přes
opakované výzvy nedodala potřebné podklady - vůbec na výzvy nereagovala. Navrhuji proto
tuto částku rozdělit mezi zbývající žadatele.
Navrhuji, aby celková částka 898.000,- Byla rozdělena dle neveřejné Přílohy č.1. tohoto
usnesení - sloupec dotace z fondu HLMP)

Vzhledem k tomu, že není předem známa konečná výše možné dotace Ministerstva pro místní
rozvoj ČR do Povodňového fondu hl.m. Prahy, je třeba, aby zastupitelstvo v rámci
předkládaného usnesení schválilo navrhované opatření k poskytnutí přiměřené zálohy (dle č. 4
zastupitelstvem schválených pravidel).

Termín pro čerpání z Povodňového fondu hl.m. Prahy na obnovu bytového fondu



poškozeného povodní v roce 2002 trvá do 30.6. 2004.

V Praze, dne 12.11. 2003               Ing. Petr Hejl

Na způsob čerpání zálohy se vztahují Pravidla pro poskytování finančních prostředků z
povodňového fondu hl.města Prahy na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v
roce 2002, schválené usnesením zastupitelstva MČ č. 2/3/2003 ze dne 18.2. 2003.

Termín pro čerpání této zálohy z prostředků MČ Praha Suchdol na dotaci z Povodňového
fondu hl.m. Prahy na obnovu bytového fondu poškozeného povodní v roce 2002 je do 30.6.
2004.

V Praze, dne 12.11. 2003               Ing. Petr Hejl

Důvodová zpráva bodu č.j. 8/4/2003
k Dodatku č. 1 Zřizovací listiny Místní veřejné knihovny v Praze - Suchdole
a Dodatku č. 1 Knihovního řádu Místní veřejné knihovny v Praze - Suchdole

Místní veřejná knihovna byla zřízena MČ částí Praha - Suchdol jako organizační složka MČ.
Zřizovací listina a knihovní řád byly schváleny usnesením Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol
č.j. 24/2/2002 ze dne 24.10. 2002. Následně byla knihovna zařazena do evidence knihoven
Ministerstva kultury ČR. Zařazení do evidence poskytuje možnost získání finančních
prostředků pro zlepšování funkcí knihovny.

V letošním roce získala knihovna prostřednictvím Městské knihovny z grantu Ministerstva
kultury prostředky na zavedení internetu a výpůjčkou od Městské knihovny vybavení
výpočetní technikou a softwarem pro připojení na internet a pro evidenci knihovního fondu.

Zřizovací listina v době schválení nebyla upravena pro poskytování služeb připojení na
internet a ani knihovní řád s touto možností nepočítal, protože v době schválení internet v
knihovně zaveden nebyl.

Vzhledem k novým skutečnostem navrhuji schválit předložený Dodatek č. 1 Zřizovací listiny a
Dodatek č. 2 knihovního řádu Místní veřejné knihovny v Praze - Suchdole. Dodatky zařazují
služby připojení internetu do knihovny a současně změny ceníku, který je přílohou knihovního
řádu, řeší financování nákladů na provozování internetu v knihovně.

Finanční náklady představuje úhrada za připojení na internet, která činí paušálně 1590,- Kč
měsíčně.
Při navrhovaném zvýšení poplatků za knihovní služby bude tato částka z poloviny uhrazena z
registračních a obnovovacích poplatků. Po úplnost je třeba dodat, že knihovní zákon
neumožňuje služeb knihovny využívat pro komerční účely, získané prostředky musí být pouze
do výše skutečně vynaložených nákladů (§ 4 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., knihovního
zákona).

Po informaci ještě uvádím poznatky ze zkušebního provozu internetu v knihovně, který
probíhal v měsících říjnu a listopadu (do konce prosince je provoz hrazen z grantu MK ČR),
které poskytla vedoucí knihovny Doc. Benešová.



Výpočetní technika byla v uvedené době využita na 50 % (porovnání skutečného provozu a
výpůjční doby). Možnosti internetu v uvedené době využily zejména děti, ale i dospělí, a to
jak uživatelé knihovny (čtenáři), tak nově příchozí. Zpřístupnění internetu v knihovně vede
zejména děti k návštěvě knihovny a k četbě knih.

V Praze, dne 12.11. 2003               Ing. Hejl, Doc. Benešová, Ing. Krulíková,


