
ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ Praha - Suchdol

dne 21.4. 2005
Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů
Omluveni: M. Turchichová, A. Ptáček st., Ing. P. Skála
Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta informoval, že
usnesení z minulých zastupitelstev jsou splněna.
Starosta seznámil zastupitele s programem 17. zasedání ZMČ Praha – Suchdol - bod č. 4 byl stažen
z programu.
Hlasování o navrženém programu 17. zasedání: pro: 12, proti:0, zdržel se: 0
Volba návrhového výboru. Navrženi byli: Mgr. Halová, Mgr. Matula
Hlasování o návrhu: pro: 10 , proti: 0 , zdržel se: 2
Volba ověřovatelů. Navrženi byli: Mgr. Borová, Ing. Hořejš
Hlasování o návrhu: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0
Určení zapisovatele: Ing. Krulíková – tajemnice ÚMČ

Program zasedání:
Diskuse
P. Starosta představil nového ředitele Základní školy Mikoláše Alše pana Mgr. Jaromíra Čížka, který
poděkoval za důvěru, kterou dostal od městské části a vyjádřil naději, že bude škola nadále
prosperovat.
Mgr. Halová požádala Mgr. Čížka o stručné představení životopisu.
V diskusi vystoupil p. starosta, který připomněl, že na minulém zasedání navrhl Mgr. Matula zřízení
parkovacích míst v rámci nově budované Kosovy ulice – tento námět se podařilo projednat
s investorem stavby (firmě Central Group) a komunikace byla rozšířena směrem k sídlišti tak, že zde
vznikne 15-20 parkovacích míst pro návštěvníky této lokality i návazných uliček.
JUDr. Obšnajdr: informoval o zprávě o odepsání pohledávek za pokutami z přestupkového řízení.
Předpokládá, že tato zpráva bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva. Žádá nápravu v této
věci.
P. starosta odpověděl, že přestupková komise nespadá do kompetence samosprávy, jedná se o státní
správu.
P. Matula uvedl, že je třeba věc objasnit. K tomuto názoru se připojil i Ing. Hejl. Mgr. Borová se
dotázala na složení přestupkové komise.
p. Volauf: upozornil na to, že mizí kovové věci, které se následně objevují ve sběrně. Dále požádal o
zvýšení počtu policistů v MČ.
Dále p. Volauf konstatoval, že se změnily intervaly autobusů 147, a 107. P. starosta odpověděl, že
kapacita autobusů na Suchdol byla nedostatečná kvůli studentům zemědělské university, z toho důvodu
bylo rozhodnuto, že budou odebrány autobusy z Výhled a posílí se kapacita kloubových autobusů,
protože na lince 147 nelze využít z technických důvodů kloubové autobusy. Rada projednala
s Ropidem budoucí nárůst počtu obyvatel na konečné 147 (výstavba nových bytových domů), po
dokončení staveb situace bude znovu přehodnocena. P. Volauf upozornil i na stav ul. Internacionální,
který není vhodný pro provoz kloubových autobusů, neboť závady na komunikaci způsobují hluk při
projíždění autobusů.
Mgr. Lacinová požádala o zjištění, zda má sběrna povinnost registrovat, kdo do sběrny materiály vozí.
Do diskuse k tomuto tématu se zapojili p. Pytlíček, p. starosta.
Mgr. Borová – dotázala se, zda by bylo možno protáhnout autobus 147 na nové sídliště. P. starosta
odpověděl, že v tomto hraje roli spousta činitelů, docházková vzdálenost je nízká, jedná se i o výstavbě
tunelu okruhu.
Mgr. Matula připomněl i možnost, že by se propojila MHD městských částí Suchdol, Lysolaje a obce

1.



Horoměřice.
Během diskuse se na jednání dostavil Ing. Skála.
Rozpočtový výhled MČ Praha – Suchdol pro rok 2006-2007. Diskuse: Mgr. Halová: Vyjádřila se
k návrhu, že předložený materiál není rozpočtovým výhledem, protože není informace o stavu účtů,
není stanoveno, jaký je stav fondu rezerv a rozvoje a jeho použití v následujících letech vyzvala o
vysvětlení předsedu finančního výboru. Navrhla dopracovat o stav účtů. p. Ptáček ml. se podivil, proč
je stanoven rozpočet do budoucna a proč není uvedeno srovnání s lety minulými. Potom by se mohly
posoudit relace v čase.
K bodu diskutovali dále Mgr. Matula, Ing. Skála.
Zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo s vystoupením p. Olejníka člena finančního výboru v diskusi. P.
Olejník navrhl doplnit návrh, po zpracování projednat ve finančním výboru, projednat na příštím
zasedáním zastupitelstva.
P. Pytlíček uvedl, že po schválení nesmí dojít k finančně náročným haváriím.
Navrhovatel stáhnul bod z programu za účelem dopracování výhledu. Bod bude znovu předložen na
příštím zasedání zastupitelstva.

2.

Převod finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu MČ roku 2005. Diskuze: Mgr.
Halová se dotázala, zda bude značení realizováno z prostředků městské části a zda je realizace
projednána s TSK.
Ing. Hejl odpověděl, že budou hrazena z prostředků z městské části, TSK s tím souhlasí.
Mgr. Halová: dotázala se zda má MČ písemné stanovisko od TSK
Ing. Hejl odpověděl, že byly návrhy projednány s dotčenými orgány, písemné stanovisko dosud nebylo
poskytnuto, je požádáno.
Ing. Skála – uvedl, že akce podléhá stavebnímu povolení, bude muset být písemný souhlas TSK.
Mgr. Matula uvedl, že je třeba, aby bylo uvažováno i o umístění zastávek.
p. Ptáček ml. se dotázal, zda dofinancováním školky bude situace vyřešena.
P. starosta odpověděl, že je projednávána gravitační kanalizace směrem do ul. Stehlíkovy, zatím
k realizaci z finančních důvodů OMI nedošlo. P. starosta uvedl i skutečnost, že areálová kanalizace je
ve špatném stavu (malý spád).
Hlasování o usnesení: pro:13 proti: 0 zdržel se: 0

3.

Projednání směrnice o zadávání veřejných zakázek. Diskuse:
Mgr. Matula: upozornil na dopis předsedy kontrolního výboru hl.m. Prahy p. Šimka – zastupitelstvu je
dána pravomoc pověřit kontrolní výbor kontrolou veřejné zakázky, kontrolu může provádět jak
v průběhu, tak po skončení zakázky. Uvedl, že navrhuje provádět kontrolu v průběhu zakázky.
P. Pytlíček uvedl, že kontrolní výbor musí být o zakázce informován.
Navrhovatel doplnil návrh usnesení o pověření kontrolního výboru kontrolovat každou veřejnou
zakázku nad 2 mil. Kč. P. Pytlíček navrhnul, aby čl. 8 byl doplněn o bod 8.2.
Mgr. Halová doporučila, aby směrnice byla upravena formálně.
Před hlasováním opustila zasedání Mgr. Halová.
Hlasování o usnesení: pro:12 proti: 0 zdržel se: 0
Po hlasování se na zasedání vrátila Mgr. Halová.

4.

Schválení úplného znění zřizovací listiny Základní školy M. Alše ve znění dodatků 1 a 2. Bod byl
stažen z programu.

5.

Zřízení věcného břemene pro Pražskou plynárenskou a.s. na pozemku parc.č. 6/1 v k.ú. Suchdol,
který je ve správě MČ Praha – Suchdol . Diskuse: Mgr. Lacinová. Ing. Skála žádá o úpravu – úhrada
bude zaplacena před vkladem do katastru nemovitostí. Předkladatel doplnil usnesení o pověření
starosty podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: pro:13 proti: 0 zdržel se: 0

6.

Zřízení věcného břemene pro Pražskou plynárenskou a.s. na pozemcích parc.č. 2296/2, 2391, 2401
v k.ú. Suchdol, které jsou ve správě MČ Praha – Suchdol. . Ing. Skála žádá o úpravu – úhrada bude
zaplacena před vkladem do katastru nemovitostí. Předkladatel doplnil usnesení o pověření starosty
podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: pro:13 proti: 0 zdržel se: 0

7.

Zpráva o činnosti Rady Městské části Praha – Suchdol za II. pololetí roku 2004. Diskuse: Mgr.8.



Matula- technická připomínka – bohatě jsou zachyceny aktivity rady, není uvedena informace o
kontrolní činnosti. Mgr. Halová – není zmíněna oblast finanční, kontrola je kompetencí kontrolního
výboru zastupitelstva. Ing. Hejl uvedl, že rada provádí činnost ve finanční oblasti, která je ve zprávě
uvedena. Starosta uvedl, že zpráva je vypracována dle požadavků zastupitelstva na tvar zprávy. Rada
bere na vědomí. Hlasování o usnesení: pro:13 proti: 0 zdržel se: 0
Starosta předal vedení zasedání zástupci starosty po dobu projednání bodu 8.
Volba členů kontrolního výboru. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Halové na funkci
člena kontrolního výboru. Diskuse: p. Ptáček ml: ODS souhlasí s návrhem p. starosty, že v kontrolním
výboru mají mít poměrné zastoupení všechny strany. Hlasování o zvolení Ing. Karla Haly (ČSSD)
členem kontrolního výboru: pro:13 proti: 0 zdržel se: 0 Hlasování o zvolení p. Karla Kratochvíla (SOS)
členem kontrolního výboru: pro:12 proti: 0 zdržel se: 1

9.

Usnesení Rady MČ Praha – Suchdol za uplynulé období. Diskuze: 0. Rada bere na vědomí.10.
Interpelace P. Ptáček – kdo odpovídá za opravu komunikací po haváriích. Ing. Hejl odpověděl:
Odpovídá prováděcí firma. P. Ptáček žádá opravit pokácené značky. Mgr. Lacinová – rozpadají se
překopy na ul. Suchdolské, požaduje uklidit v ul. Roztocké napadaný štěrk. MUDr. Radvanská – žádost
o úpravu doby, kdy se prázdný kontejner zaváží, požaduje zavážet odpoledne. K problematice
kontejnerů diskutovali dále p. starosta, p. Olejník, Mgr. Lacinová

11.

Zasedání bylo ukončeno ve  20.30 hod.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 17/1/2005
ze dne 21.4. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

Staženo z programu.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 17/2/2005
ze dne 21.4. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e
použití fondu rezervního a rozvojového ve výši 300.000,- Kč ke krytí výdajů na
projektovou dokumentaci

a.

použití fondu rezervního a rozvojového ve výši 200.000,- Kč pro příspěvkovou
organizaci MŠ Gagarinova k následujícímu použití:
158.000,- Kč na umoření schodku z roku 2004
42.000,- Kč na navýšení rozpočtu z důvodu výpadku příjmu ze školkovného od
předškolních žáků

b.

1.

u k l á d á
provést převod prostředků z fondu FRR do rozpočtu MČ Praha – Suchdol a navýšení
výdajové strany rozpočtu:

odd.§ 6171 (činnost místní správy) pol. 6121 (projektová dokumentace) o
300.000,- Kč

a.

2.



odd. § 3111 (MŠ 1) pol. 5331 (navýšení dotace s určením na použití) o 200.000,-
Kč

b.

T: Neprodleně
Z: ekonomický odbor

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 17/3/2005
ze dne 21.4. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e
Směrnici o zadávání veřejných zakázek a jiných zakázek Městské části Praha - Suchdol

1.

p o v ě ř u j e
kontrolní výbor zastupitelstva průběžnou kontrolou zadávání veřejných zakázek nad 2
mil. Kč Městské části Praha – Suchdol

2.

u k l á d á
doplnit čl. 8 směrnice o bod 8.2.:
8.2. Rada má povinnost, informovat kontrolní výbor o zadání každé veřejné
zakázky nad 2 mil. Kč

1.

dodržovat ustanovení směrnice2.

3.

Z: ad. 1) rada MČ
          2) Zastupitelstvo, Rada MČ Praha – Suchdol, zaměstnanci ÚMČ Praha - Suchdol
T: Průběžně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 17/4/2005
ze dne 21.4. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

Staženo z programu

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 17/5/2005
ze dne 21.4. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e
Zřízení oprávněného věcného břemene, jemuž odpovídá právo umístění a
provozu stavby plynárenského zařízení „Nový STL plynovod a přípojky
Kamýcká – Dvorská“ a právo přístupu k tomuto zařízení distribuční soustavy
s právem vstupu na pozemek za účelem provozu a nutných oprav, údržby,
rekonstrukce a kontroly této stavby, ve prospěch Pražské plynárenské a.s. k tíži
následujícího pozemku:

a.
1.



- pozemek ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřena správa nemovitostí Městské části
Praha – Suchdol parc.č. 6/1, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha na LV č 1 pro katastrální území
Suchdol, obec Praha, kraj Hlavní město Praha
zřízení výše uvedených věcných břemen na dobu trvání existence stavbyb.
jednorázovou náhradu na zřízení výše uvedeného věcného břemene ve výši 460,-
Kč + 19% DPH,- Kč, která byla stanovena dohodou mezi Pražskou plynárenskou
a.s. a MČ Praha – Suchdol, splatných ze strany Pražské plynárenské a.s. ve lhůtě
15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu
práva odpovídajícímu věcnému břemenu.

c.

u k l á d á
realizovat bod 1) tohoto usnesení

2.

p o v ě ř u j e
po úpravě starostu podpisem smlouvy

3.

Z: rada MČ Praha – Suchdol
T: Neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 17/6/2005
ze dne 21.4. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e
Zřízení oprávněného věcného břemene, jemuž odpovídá právo umístění a
provozu stavby plynárenského zařízení STL plynovod a přípojky Kamýcká - Ke
Stavebninám a právo přístupu k tomuto zařízení distribuční soustavy s právem
vstupu na pozemek za účelem provozu a nutných oprav, údržby, rekonstrukce a
kontroly této stavby, ve prospěch Pražské plynárenské a.s. k tíži následujících
pozemků:
- pozemky ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřena správa nemovitostí Městské části
Praha – Suchdol, parc.č. 2296/2, parc.č. 2391, parc.č. 2401, zapsaný v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha na LV č 1 pro
katastrální území Suchdol, obec Praha, kraj Hlavní město Praha

1.

zřízení výše uvedených věcných břemen na dobu trvání existence stavby2.
jednorázovou náhradu na zřízení výše uvedeného věcného břemene ve výši
15.440,- Kč + 19% DPH,- Kč, která byla stanovena dohodou mezi Pražskou
plynárenskou a.s. a MČ Praha – Suchdol, splatných ze strany Pražské
plynárenské a.s. ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí katastrálního
úřadu o povolení vkladu práva odpovídajícímu věcnému břemenu.

3.

1.

u k l á d á
realizovat bod 1) tohoto usnesení

2.

p o v ě ř u j e
po úpravě starostu podpisem smlouvy

3.

Z: rada MČ Praha – Suchdol
T: Neprodleně



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 17/7/2005
ze dne 21.4. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e  n a  v ě d o m í
Zprávu o činnosti Rady Městské části Praha – Suchdol za II. pololetí roku 2004

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 17/8/2005
ze dne 21.4. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

b e r e  n a  v ě d o m í
že Mgr. Hana Halová dne 30.3. 2005 rezignovala na funkci členky kontrolního výboru

1.

z v o l i l o
členem kontrolního výboru pana Ing. Karla Halu
členem kontrolního výboru pana Karla Kratochvíla

2.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 17/9/2005
ze dne 21.4. 2005

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 sdělená:

Zápisem z 89. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 17.1. 20051.
Zápisem z 90. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 24.1. 20052.
Zápisem z  91. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 31.1. 20053.
Zápisem z  92. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 7.2. 20054.
Zápisem z  93. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 14.2 20055.
Zápisem z  94. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 21.2. 20056.
Zápisem z 95. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 28.2. 20057.
Zápisem z 96. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 7.3. 20058.
Zápisem z 97. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 21.3. 20059.
Zápisem z 98. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 30.3. 200510.
Zápisem z 99. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 11.4. 200511.


