
ZÁPIS Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ Praha - Suchdol

dne 26.1. 2006
Účast při zahájení zasedání:12 zastupitelů
Omluveni: Antonín Ptáček st., Mgr. Jiří Matula, Magdalena Turchichová
Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta informoval, že usnesení z minulých zastupitelstev jsou naplněna, nebo probíhají administrativní kroky
k jejich naplnění.
Starosta seznámil zastupitele s programem 21. zasedání ZMČ Praha – Suchdol
Hlasování o navrženém programu 21. zasedání: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0
Volba návrhového výboru. Navrženi byli: L.Pytlíček, Mgr. H. Halová
Hlasování o návrhu: pro: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0
Volba ověřovatelů. Navrženi byli:Mgr. O. Borová, Mgr. I. Lacinová
Hlasování o návrhu: pro: pro: 12 , proti: 0 , zdržel se: 0
Určení zapisovatele: Ing. Krulíková – tajemnice ÚMČ

Program zasedání:
Diskuse

P. starosta: informoval zastupitelstvo, že byla doručena stížnost 6 bytových družstev na přejmenování
ulice Kamýcké. Starosta uvedl, že navrhuje, aby celou záležitost prošetřil kontrolní výbor. Pí Víšková –
k záležitosti vyjádřila, že se na ni obrátilo několik občanů ve stejné záležitosti. Ing. Hejl odpověděl, že u
ul. v soukromém vlastnictví, majitel na výzvy k úpravě pozemku nereaguje. Občanka z ul. Kamýcké -
není kanalizace na ul. Kamýcké (od křižovatky se Suchdolskou po Brandejsovo náměstí) . P. starosta
informoval o tom, že v této části se kanalizace na žádost odboru životního prostředí bude dělat
bezvýkopovou metodou, která je několikanásobně dražší, než výkopová. K realizaci mělo dojít
v souvislosti s kruhovou křižovatkou, kterou zatím Technická správa komunikací nemá v plánu. Po
ukončení diskuse se na zasedání dostavila pí. Turchichová.U Kruhovky se rozhodovalo na základě
požadavku na zlepšení orientace v této části Suchdola. P. starosta uvedl, že radu k pojmenování vedla
snaha pomoci občanům. P. prof. Ing. Velda uvedl, že jako majitelů domů se nikdo neptal, bylo třeba
kontaktovat majitele domů, pak teprve se mělo provést přečíslování. Sdělení bylo provedeno
nepřijatelným způsobem. Vyzval k vyjádření, aby vedení MČ uvedlo, zda bude trvat na tom, že
družstevní domy na Kamýcké budou stále uvedeny U Kruhovky, ul. Vysokoškolská existuje. P. starosta
odpověděl, že o převzetí ulice U Kruhovky bylo rozhodnuto zastupitelstvem MČ, v současné době se
projednává faktické převzetí. K problému diskutovali dále Mgr. Halová, p. starosta. P. Herink uvedl, že
příjezd sanit je možno předem dohodnout, p. starosta uvedl, že rada se řídila myšlenkou prospět
občanům. Prof. Vavřík – uvedl, že projednával se starostou několikrát celkové řešení dopravní
obslužnosti. K problému dále diskutovali p. Pytlíček, pí Víšková. P. starosta navrhnul, aby záležitost
byla projednána s MHMP. Prof. Velda požaduje, aby byla provedena varianta dvou adres, jak
Kamýcká, tak U Kruhovky a signatáři stížnosti byli informováni o výsledku. P. starosta přislíbil řešení
ve spolupráci s MHMP. Ing. Hanika – poděkoval za to, že byl udělán 1. krok k vyřešení situace
s odvodněním dešťové vody z ul. Starosuchdolská – vyhotovení projektové dokumentace. P. starosta
informoval o tom, že bylo zažádáno o územní rozhodnutí. O průběhu územního řízení bude informovat.
P. Klatovský – informoval o neexistenci kanalizace v ul. Kamýcké. P. starosta informoval o rozhodnutí
rady o přípravě odstranění havarijního stavu. P. Volauf – upozornil na stav parcely Internacionální –
Stehlíkova, ze které se stává smetiště. Dotázal se na přeložku Internacionální ulice do středu a zda se
v tomto pokračuje. P. starosta informoval pana Volaufa o tom, že v realizaci bude jistě prodleva
vzhledem k nedostatku finančních prostředků a potřebě nové kanalizace. Pí Malíková informovala, že
pozemek je v soukromém vlastnictví, majitel na výzvy k úpravě pozemku nereaguje. Občanka z ul.
Kamýcké - není kanalizace na ul. Kamýcké (od křižovatky se Suchdolskou po Brandejsovo náměstí) .

1.



P. starosta informoval o tom, že v této části se kanalizace na žádost odboru životního prostředí bude
dělat bezvýkopovou metodou, která je několikanásobně dražší, než výkopová. K realizaci mělo dojít
v souvislosti s kruhovou křižovatkou, kterou zatím Technická správa komunikací nemá v plánu. Po
ukončení diskuse se na zasedání dostavila pí. Turchichová.
Projednání rozpočtového výhledu na rok 2007 a 2008. Mgr. Halová Diskuse:0 Hlasování o usnesení:
pro: 8 proti: 2 zdržel se: 3

2.

Uvolnění prostředků z fondu rezerv a rozvoje na expertní posudky a koordinaci v souvislosti se stavbou
silničního okruhu kolem Prahy, stavba 518 a 519 v k.ú. Suchdol a rozšíření letiště Ruzyně. Diskuse: pí
Víšková – nesouhlasí s návrhem, vše řeší EIA. Ing. Hejl – bohužel investor nemá povinnost respektovat
závěry EIA. P. Ptáček – upozornil, že uvedená částka je velmi vysoká a plánována na půl roku. Právní
názor a realita jsou různé věci. Mgr. Borová – nejsme schopni donutit MHMP k úklidu komunikace,
nedonutíme hl.m. Prahu ke změně názoru na dálnici. Ing. Skála uvedl, že odborné záležitosti musí řešit
odborníci, je třeba vytvořit mechanismus, jak peníze budou utraceny. Mgr. Halová postrádá výsledky
posudků z minulosti, v rozpočtu nebyly prostředky na tuto činnost plánovány, v prioritách se o těchto
výdajích nemluví, jedná se o nehospodárnost. P.Ptáček diskutoval o potřebnosti navrhovaných služeb.
Uvedl, že finanční výbor s návrhem nesouhlasí, navrhuje usnesení přepracovat. Mgr. Halová se
domnívá, že tuto činnost by mohl vykonávat Ing. Hejl ve spolupráci s úřadem. Je třeba konkretizovat
úkoly. Mgr. Halová se dotázala předsedy finančního výboru, jak byl materiál projednán – Ing. Hořejš
uvedl, že návrh nebyl odsouhlasen z důvodu nepřítomnosti předkladatele. Předkladatel navrhnul
stáhnout bod z programu, rada bude pokračovat v činnosti s cílem omezit negativní vliv na životní
prostředí městské části z rozpočtovaných prostředků.

3.

Odstranění duplicitního vlastnictví na pozemku parc.č. 2292/7 k.ú. Suchdol. K problematice vystoupila
paní Cibulková, technik katastrálního úřadu. Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 13 proti: 0 zdržel se:
0

4.

Schválení prodeje pozemku parc.č. 2276/15 v k.ú. Suchdol panu Michalu Lobkowiczovi. Diskuse: 0
Hlasování o usnesení: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

5.

Bezúplatné převzetí majetku od Timeen Developments s.r.o. Diskuse: P. Ptáček – k obsahu předložené
smlouvy. Hlasování o usnesení: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

6.

Zpráva o činnosti rady za II. pololetí roku 2005. Diskuse: 0. Zastupitelstvo bere na vědomí.7.
Usnesení Rady MČ Praha – Suchdol za uplynulé období. Diskuse: 0 Zastupitelstvo bere na vědomí.8.
Interpelace

Pí Víšková: Tlumočila žádost občanů o zklidnění provozu v ulici K Horoměřicům. Ing. Hejl uvedl, že
situaci posuzovala komise územního rozvoje, byla navržena řešení. Tuto situaci je nutno řešit na
základě studie se silničním správním orgánem. Prof. Velda – navrhuje odvést dopravu z nových domů
zadem na ul. Kamýcká – p. starosta uvedl, že bude realizována výstavba komunikace Kosova, kterou
bude doprava odvedena rovnou na Kamýckou. K realizaci dojde v letošní roce, investorem bude
investor bytových domů Central Group. p. Ptáček se dotázal na pietní území – p. starosta odpověděl, že
je podána žádost o změnu územního plánu v plánované lokalitě a požádáno o svěření pozemku do
správy.

9.

Zasedání bylo ukončeno v 21.30 hod.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 21/1/2006
ze dne 26.1. 2006

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

předložený návrh položkového rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2006 poa.
1.



konsolidacích
s objemem příjmů ve výši:17.975 tisíc Kč - vlastní příjmy a dotace
s financováním ve výši: 2.102 tisíc Kč - dotace z vlastních fondů
s objemem výdajů ve výši: 20.077 tisíc Kč

předložený návrh finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2006 s objemem
příjmů ve výši 2.924,5 tisíc Kč

s objemem výdajů ve výši 3 265 tisíc Kč

b.

použití částky 500 tisíc z prostředků zdaňované činnosti k dorovnání rozpočtu na
rok 2006

c.

u k l á d á2.
čerpat rozpočet dle položkového členění
T: Průběžně
Z: Rada MČ, správci kapitol

a.

předložit zprávu o plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2006
T: 30.9. 2006
Z: zástupce starosty Ing. Petr Hejl prostřednictvím vedoucí EO

b.

předložit zprávu o plnění rozpočtu za rok 2006
T: 30.6. 2007
Z: zástupce starosty Ing. Petr Hejl prostřednictvím vedoucí EO

c.

Radě a finančnímu výboru připravit rozbor financování základní školy a mateřské
školy v roce 2006 s cílem nalezení zdrojů financování pro zabezpečení
standardního provozu a přiměřeného rozvoje základní školy a mateřských škol.
T: Příští jednání zastupitelstva.

d.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 21/2/2006
ze dne 26.1. 2006

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
s c h v a l u j e

v souladu s § 2 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozpočtový
výhled Městské části Praha - Suchdol na rok 2007 - 2008 .

1.

Rozpočtový výhled 2007 2008

TŘÍDA 1 - DAŃOVÉ PŘÍJMY 2 150 000,00 2 233 000,00

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 235 000,00 235 000,00

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 14 881 000,00 14 881 000,00

FINANCOVÁNÍ 97 000,00 105 000,00

PŘÍJMY CELKEM 17 363 000,00 17 454 000,00

BĚŽNÉ VÝDAJE 18 170 000,00 20 044 000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 197 000,00 205 000,00

VÝDAJE CELKEM 18 367 000,00 20 249 000,00

ZDAŇOVANÁ ČINNOST -361 500,00 -21 500,00



PŘÍJMY 2 908 500,00 3 160 500,00

VÝDAJE 3 270 000,00 3 182 000,00

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 21/4/2006
ze dne 26. 1. 2006

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

p r o h l a š u j e

že Hl.m. Praha , které na základě vyhl. hl.m. Prahy č. 55/2001 Sb. vyhl. hl.m.
Prahy svěřila správu nemovitosti parc.č. 2292/7, k.ú. Suchdol Městské části
Praha – Suchdol není vlastníkem pozemku parc.č. 2292/7, k.ú. Suchdol o výměře
190 m2, ke kterému existuje duplicitní zápis vlastnictví vlastníků hl.m. Praha,
svěřena správa nemovitostí Městské části Praha-Suchdol a Dudy Radima a
Dudové Hany.

1.

k o n s t a t u j e

že vlastníky pozemku parc.č. 2292/7, k.ú. Suchdol jsou Radim Duda a
Hana Dudová, kteří, kteří uvedený pozemek nabyli koupí od paní Jaroslavy
Trnkové rozené Brejchové na základě kupní smlouvy ze dne 29.8. 2002,
která uvedený pozemek zdědila jako část PK parcely č. 364 k.ú. Suchdol
na základě rozhodnutí Státního notářství Praha – západ v Praze č.j. D
1060/68 po panu Antonínu Brejchovi, který nabyl pozemek PK 364 na
základě odevzdací listiny okr. soudu pro Prahu sever č.j. D II 24
z 29.2.1944 a rozhodnutí Státního notářství pro Prahu 6 č.j. D 577/90-30 po
pí. Emilii Brejchové, která pozemek získala dědictvím po panu Antonínu
Brejchovi.
pozemek parc.č. 2292/7 jako součást pozemku 2292 byla zapsána na list
vlastnictví MNV Suchdol na základě nerespektování původních hranic PK
parcely 364 při mapování, jehož platnost byla vyhlášena v roce 1967, a byl
na hl.m. Praha převeden jako součást pozemku parc.č. 2292 ze zákona
172/1991 Sb.

2.

u k l á d á3.
zahájit formální vypořádání odstranění duplicity na pozemku parc.č. 2292/7 k.ú.
Suchdol v souladu s vyhl. 190/1996 Sb. ve prospěch Radima Dudy a Hany
Dudové

Z: Rada
T: Neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 21/5/2006
ze dne 26. 1. 2006

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e1.



prodej pozemku parc.č. 2276/15 v k.ú. Suchdol o výměře 57 m2 Michalu
Lobkowiczovi, bytem V Údolí 697, Praha 6– Suchdol, vlastníkovi sousedního
pozemku, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 11.360,- Kč za
uvedený pozemek.
ukládá

Vypracovat v souladu s podmínkami záměru č. 16.2005 návrh smlouvy na
prodej nemovitosti a předat jej k připomínkování zájemci o koupi

a.

Předat návrh smlouvy ke schválení raděb.
Vyzvat výše uvedeného zájemce o koupi k podpisu radou schváleného
textu smlouvy

c.

2.

Z: starosta
T: ad a) 20. 2. 2006
    ad b) 5.3. 2006
    ad c) 20.3. 2006

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j.21/6/2006
ze dne 26. 1. 2006

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

záměr na bezúplatné nabytí majetku
komunikace, chodníky, parkovací stání na pozemku parc.č. 2375 v k.ú.
Suchdol, který je v majetku hl.m. Prahy, svěřená správa ve vlastnictví obce
Městské části Praha – Suchdol, provedené při výstavbě bytového domu
postaveného na pozemku parc.č. 1221/2, č.p. 1234, v k.ú. Suchdol;
pořizovací cena předávaného majetku činí 1.248.171,23 Kč

a.

kanalizační řad postavený na pozemku parc.č. 2375, k.ú. Suchdol, který je
v majetku hl.m. Prahy, svěřená správa ve vlastnictví obce Městské části
Praha – Suchdol, provedený při výstavbě bytového domu na pozemku
parc.č. 1221/2, č.p. 1234, v k.ú. Suchdol; pořizovací cena předávaného
majetku činí 860.216,68 Kč od Timeen Developments s.r.o., se sídlem
Rybná 682/14, Praha 1 – Burzovní palác do vlastnictví hl.m. Prahy,
svěřená správa ve vlastnictví obce Městské části Praha – Suchdol.

b.

1.

u k l á d á

předložit nový návrh smlouvy na bezúplatný převod majetku k projednání
zastupitelstvu

2.

Z: Rada MČ Praha - Suchdol
T: příští zasedání zastupitelstva

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 21/7/2006
ze dne 26. 1. 2006

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol



bere na vědomí

zprávu o činnosti rady za 2. pololetí roku 2005

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 21/8/2006
ze dne 26. 1. 2006

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

Zápisem ze 127. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 14.11. 20051.
Zápisem ze 128. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 21.11. 20052.
Zápisem ze  129. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 28.11. 20053.
Zápisem ze  130. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 5.12. 20054.
Zápisem ze  131. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 12.12. 20055.
Zápisem ze  132. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 19.12. 20056.
Zápisem ze 133. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 2.1. 20067.
Zápisem ze 134. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 9.1. 20068.
Zápisem ze 135. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 16.1. 20069.


