
zÁpls
z 10. zAseoÁní zasTUPlTELsTVA

mĚsrsrÉ ČÁsn PRAHA. sUcHDoL
DNE ts. xvĚTNA 2oo8

Účast pŤi zahá]ení zasedání: 14 zastupite|ťl
omluven: Doc. Pave| Beneš

Starosta konstatova|, že je prítomna nadpo|oviční většina zastupite|u, Zastupite|stvo je
usnášeníschopné.

Starosta seznámi| zastupitete s programem 10. zasedání ZMČ Praha - Suchdo| .
H|asování o navrŽeném programu 10. zasedání: pro: 14, proti:0,zdrŽel se: 0

Určení zapisovate|e: Ing. Krulíková - tajemnice ÚnnČ

Vo|ba návrhového v1/boru. NavrŽeni by|i: |ng. Jiran, Mgr. Ha|ová

H|asování o návrhu: pro: 14, proti. 0, zdrŽel se: 0

Volba ověiovate|e. NavrŽena by|a: Mgr. Borová

H|asování o návrhu: pro: 14, proti: 0, zdrŽel se: 0

Program zasedání:

0' Diskuse. Pí Buchtová se dotázala na d vody, které vedly vedení městské části k tomu, Že

nebude privatizovat da|ší bytové domy. P. starosta informoval o tom, Že pro městskou část

není v této době vyhodné další bytové domy prodávat z dťtvod finančních a kvu|i moŽnosti

městské části byty pouŽívat i napr. jako stabi|izace učite|Ů pro ZŠ.

P. Matějka vyjádril se k ceně cena navrŽená k prodeji není reá|ná pro starší byty

obsazené nájemníky. Upozorni| na špatny technicky stav domu v u|. Steh|íkova. P. starosta

uved|, Žev u|. Steh|íkova se budou okna vyměĎovat na podzim t.r.. P. Ptáček informova|, že

opravy se budou rea|izovat po shromáŽdění dostatečného mnoŽství finančních prostiedku.

občané a členové Rady dá|e diskutovali o termínu vfměny oken v u|. Stehlíkova.
p. ŠinoeÉr - uved|, Že bydlí ve stoupání v ul. Kamycká - problémem je h|učnost - vozid|a
jezdÍ velkou rychlostí a tím se h|uk navyšuje, navrhuje umístit v tomto seku stacionární

radary; prob|ém je dá|e s nák|adními automobily odváŽejícími zeminu ze stavby tunelu

Blanka, dá|e konstatova| nesmys|nost trasy privaděče Rybáťka s vfjezdem pod nově

postavenfmi domy na ul. Kamfcká. P. starosta uvedl' Že na MČ Suchdol není stavební
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Íad, stavbu domťr v této |oka|itě povolil odbor vfstavby ÚuČ Praha 6. Co se t če
pťivaděče, vedení MČ aktivně proti vedení okruhu Suchdo|em bojuje. Starosta uvedl, Že

MČ p|ánuje nákup radaru na měťení rychlosti, kten./ by by| instalován v MČ. Správcem

komunikace Kamyckáje technická správa komunikací, siIničním správním uradem je MHMP,

kten./ umístění radaru reší. V diskusi k tomuto prob|ému hovori| zástupce městské policie

p.Kovanda, kten./ uved|, Že městská policie má pro ob|ast Prahy 6 k dispozici 1 radar, ktery
je z dťtvodu povinnych kalibrací V provozu 6 měsícťr v roce. Dá|e je probIém s umístěnÍm

vozid|a s radarem a místa pro zastavení prestupce, které na u!. Kamfcká ne|ze rea|izovat.

P. Matějka se dotáza| na minimá|ní pĚítomnost stráŽníku na prechodu na u|. Kamfcká -

zástupce MP uved|, Že není dostatek stráŽníkťt.

Vzhledem k závaŽnosti problematiky dopravního zatíŽenÍ ul. Kamycká starosta navrhnul

změnu poiadí bodťr, bod 6 projednat jako bod jedna a ostatní body pňíslušně prečíslovat.

Hlasování o změně programu: pro 14, proti: 0, zdržel se: 0

1. Dopravní zatíŽení ulice Kamycká. Diskuse: lng. Jiran - k okruŽní kťižovatce ul. Kamfcká,

lnternacionální, uvedl, Že navrhovan1/ kruhov! objezd neodpovídá novfm piedpisťtm _ p.

starosta na zák|adě jednání s TSK a odborem dopravy MHMP odpověděl, Že tato záleŽitost

nebude mít na termín rea|izace vtiv. P. Šíma - uvedl, Že problém je i v nočních prťrjezdech

kamionu, dále si stěŽoval na opěrnou zed'v u|. Kamycká, vybudovanou V Souvis|osti s novou

vystavbou. Starosta uvedl, Že v prípadě nad|imitních hodnot hluku je nárok na skIeněnou

stěnu pred nemovitostí. Starosta navrhnul zastupiteI m, aby odhlasovali moŽnost casti

všech prítomnfch oběanŮ v diskusi k bodu 1 _ zastupite|stvo jednomyslně návrh

odsouhlasiIo. Pí Matějková se dotáza|a na termín realizace novfch dopravních opatiení na

ul. Kamycká starosta odpovědě|, Že prís|ušné instituce prislíbily realizaci v termínu

2 měsícťt. P. Matějka, pí Matějková a zástupce MP diskutovali k provozu nák|adních

automobiI na u|. Kamfcké. P. Volauf - upozorni| na situacl na ul. lnternacionální . i zde se

prekračuje rych|ost; dotázal se zda se počítá pri rekonstrukci s posunutím u|. |nternacionální

do centra' P' starosta odpověd ě|, Že co se tÝká rych|osti na komunikacích ve správě MČ -

bude zakoupen radar se statistikou; komunikace |nternacionální se prozatím posunovat

nebude. Mgr. Halová _ uvedla, Že se na dopravu zeminy po ul. Kamycké informovala na

ÚnllČ Praha 6 - zde o tom, Že se Kamlckou vozí zemina nevěděli, uvaŽova|o se o |odní
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dopravě, avšak nejsou |odě. Uvedla, Že pŤi projednávání poŽadavkťr na Úrovni hl.m. Prahy

pro MČ Praha - Suchdo| nejsou Žádné finanění prostredky.

Hlasování o usnesení: pro: 14 proti: 0 zdrŽe| se: 0

2. Prodej pozemku parc.č. 40111 a 402 k.tj. Suchdol, ul. Nad Do|íky. Diskuse: 0 Hlasování o

usneseni: pro 14 proti: 0 zdrŽe| se: 0

3. Zťízení věcného bremene na pozemku parc.č. 2375, k.u. Suchdo| pro Te|efonica 02.

Diskuse: 0 H|asování o usnesení: pro:14 proti: 0 zdrŽe| se: 0

4. Revokace usnesení č.j. 81412008 ze dne 24.1 .2008 na doporučení MHMP; schvá|ení

rozpočtového opatrení. Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 14 proti: 0 zdrŽe| se: 0

5. Uvolnění prostredku z VHČ do rozpočtu MČ Praha Suchdol roku 2oo8. Diskuse:

Predk|ad dop|ni| lng. Jiran, piedseda finančního vfboru, o informaci z jednání finančního

vyboru. K prob|ematice diskutoval p. starosta _ uvedl, Že je moŽno, Že prostredky budou

částečně získány od Správy Letiště Praha, a.s.. P. Čizel.. upozorni| na to, Že prostredky

z fondŮ by měly bft čerpány menším tempem. Mgr. Halová se dotázala na harmonogram

oprav komunikací, zdaje moŽno zvládnout opravy do konce roku - p. starosta odpovědé|,že

objem oprav je moŽno stihnout v tomto roce. Dále uved|a, Že souhlasí s p. Čizrem, neboť

h|.m. Praha nemá v umys|u poskytnout MČ Suchdol finanční prostiedky a pii sestavování
rozpočtu je nutno prostredky vyuŽít k sestavení Vyrovnaného rozpočtu. P. starosta
odpovědě|, Že se očekává pťíjem z prodeje pozemku, které fondy dop|ní. H|asování o
usneseni: pro: 14 proti: 0 zdrŽe| se: 0

Po projednání bodu 5. pievzata vedení zasedání |ng. Štěpánková

6. Rámcová smlouva o zásadách poskytování darťr státním podnikem Správa Letiště Praha
městsk1im částem h|.m. Prahy dotčenfm provozem |etiště Praha Ruzyně. Diskuse: 0
Hlasování o usnesení: pro: 14 proti: 0 zdrŽe| se: 0

Po projednání bodu 6. prevza| vedení zasedání starosta.

7. Z|izení věcného bremene na parc.č. 119712, k.r1. Suchdo! pro pana Mojmíra Volaufa.
Diskuse: Starosta poŽáda| zastupite|e, aby umoŽni|i v diskusi vystoupit p. Vo|aufovi.
Zastupite|é jednomys|ně schvá|i|i vystoupení p. Volaufa v diskusi. P. Vo|auf poŽáda|, aby
v prípadě, že Zastupitelstvo rozhodne o prodeji pozemku parc.č. 119712 k.Ú. Suchdol, byI

, , / ) /
Podpis ověťovate|e: .l.!.. ...Zr;,.r:.:,:*..

, ,  , /
Podpis zapisovatele: .... K:.:::*.:.... .... 1...



+

nabyvate| informován o nezastavitelnosti pozemku. Hlasování o usnesení: pro: 14 proti: 0

zdrŽe| se: 0

8. Zpráva o činnosti Rady za uplynu!é po|oletí. Zastupitelstvo bere na vědomí.

9. Usnesení Rady MČ Praha _ Suchdo|za up|ynulé období. Zastupite|stvo bere na vědomí.

10. !nterpelace.

P. starosta uvedl , Že Úko|y z usnesení Zastupite|stva vyjma nákupu pozemku od pí Tiché,

pied|oŽení zprávy finančního a kontro|ního vfboru z kontrol piíspěvkovi/ch organizací a

tjkolŮ, u kten./ch neproběh! termín pro sp|nění, byly splněny.

Mgr. Ha|ová poŽaduje po|o|etní zprávy o činnosti finančního a kontrolního vfboru.

P. Čtzeu, se dotáza! na obsah jednání Rady s ministrem Životního prostredí a poslankyní

Katerlnou Jacqes. p. starosta a pan Ptáček informovali o obsahu jednání.

P. Lehoučka informoval o uspěšné učasti městské části V programu 5P pro Prahu - Městská

část byIa vybrána pro financování projektu ,,Suchdolská náměstí,. - dne 9. června od 18 hod

proběhne Ve velké zasedací místnosti uňadu verejná diskuse k projektu za časti architekta,

kterf bude pripravovat projekt.

lng. Štěpánková informova|a o zá|eŽitostech škotství, které Rada projednáva|a
. by| vyhlášen program podpory vzdě|ávání ve zŤlzenych organizacÍch a do konce měsíce
jsou očekávány projekty do tohoto programu
. je pripravováno dotazníkové šetrení firmy Ka|ibro v ZŠ a MŠ K Roztokum
- Mgr. Jarostava Barková.Hešíková by|a jmenována novou reditelkou MŠ K Roztokťrm

Pí Knappová _ dotáza|a se na provoz nového oddělení MŠ Gagarinova a provoz DDM v ZŠ
_ odpověděla lng. Štěpánková - provoz probíhá bez prob|émťr.

Mgr. Halová se dotáza|a na cenu dotazníkového šetiení - |ng. Štepanrová uve d|a, že cena
je cca 20.000,. Kč'

P. Ptáček a tajemnice informova|i o perspektivním zťízení Czech pointu na MČ Praha -

Suchdol.

Mgr. Knappová dotáza|a Se k návrhu k novele zákona o hI.m. Praze . p. starosta

informova|, Že podnět by| na h|.m. Prahu zas|án _ zatím není nic nového.

Zasedání bylo ukončeno Ve 21.05 hod. 
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