
ZAPIS
z 16. zAsEDÁNí ZASTUPITELSTVA

MĚsTsKÉ čÁsTl PRAHA . sUcHDoL
DNE 19. BREZNA 2OO9

Učast pŤi zahájení zasedání: 13 zastupite|ťl
omluveni: Mgr. Borová, |ng. Ská|a
Starosta konstatova|, Že je prítomna nadpo|oviční většina zastupite| , Zastupite|stvo je
usnášeníschopné.

Starosta seznámi| zastupite|e s návrhem programu 16. zasedání zMČ Praha _ Suchdo|
H|asování o programu 16. zasedání: pro: 13 , proti..0, zdrŽel se: 0

Určení zapisovatele: lng. Kru|íková - tajemnice ÚuČ

Volba návrhového vyboru' NavrŽeni by!i: |ng. Jiran, Doc. Beneš

H|asování o návrhu: pro: 13, proti: 0, zdrŽe| se: 0

Vo|ba ověrovatele. NavrŽena by|a: !ng. Stolarová

H|asování o návrhu: pro: 13, proti: 0, zdrŽel se: 0

Program zasedání:

0. Diskuse.

Starosta informova| zastupitele a občany o tom, Že TSK odstoupi|a od projektu kruhového

objezdu na kriŽovatce lnternacioná|ní _ Kamfcká, protoŽe návrh kriŽovatky neodpovídal

rešení pro tramvajovou dopravu, stavba kruhového objezdu se v nejbliŽší době rea|izovat

nebude' Řešením je pňíprava projektu, ktery bude respektovat tramvajovou dopravu.

Navrhováno je zklidnění Kamfcké pomocí měrení rychlosti radarem v určitfch usecích. Dále

starosta informova| o prípravě presunu zastávky ,,Zemědělská universita.. autobusové linky

č,, 107 ve směru do Dejvic na ul. Kamfckou. Dále informova|, Že Praha 6 intenzivně pracuje

na konečné pro tramvaje v Podbabě, kde budou končit autobusy ze Suchdola a jsou

piipravována opatrení k regulaci dopravy (napr. pomocí sníŽení rychlosti) na Podbabské'

K prob|ematice diskutova|i p' Ptáček, RNDr. Knappová, p' olejník, p. starosta.

Ke kana|izaci na starém Suchdo|e starosta informova!, Že Státní fond pro Životní prostredí

schvátil dotaci na tuto kana|izaci dotaci z operaÓního programu EU ,,Životní prostredí., ve vyši

16 mi|' Kč,, Žádost je komplikována tím, Že h|.m. Praha dotaci nemuŽe dostat na kana|izaci

spravovanou firmou Veolia.

Podpis ověiovateIe:

Podpis zapisovatele:

Podpis starosty MČ:



/-

Doc. Beneš informova| o podpisové akci na protest proti si|ničnímu okruhu v trase J a nové

letové dráze na |etišti v Praze - Ruzyni.

Během diskuse se na jednání dostavili Mgr. Borová a lng. Ská|a.

Po dlskusi jednání opusti l  p. Šima.

í. Vyhodnocení záměru č,. 11.2009 na prodej pozemku parc.č}. 2299121, k. . Suchdo| o
vfměňe 20 m2, pozemek pod garáži. Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 14 proti: 0

zdrŽd se: 0

Po projednání bodu č' 1 se na jednání dostavil p. Šíma.

2. Vyhodnocení záměru č,. 12.2009 na prodej pozemku parc.č. 2299122, k.u. Suchdol o

vfměÍe 20 m2, pozemek pod garáŽi. Diskuse: 0 H|asování o usnesení: pro: 15 proti: 0

zdrŽe| se: 0

3. Vyhodnocení záměru č. í3.2009 na prodej pozemku parc.č,.2299123, k.Úl. Suchdol o

vfměÍe 20 m2, pozemek pod garáži. Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 15 proti: O

zdrŽel se: 0

4. Vyhodnocení záměru č. 50.2008 na prodej pozemku parc.č. 229916, k.u. Suchdo| o
vfměÍe 20 m2. Vyh|ášení záměru na prodej. Diskuse: 0 H|asování o usnesení: pro: 15
proti: 0 zdrŽe| se: 0

5, Záměr na prodej pozemku parc.č . 2299119, k.ti. Suchdo| o vfměÍe 20 m, , pozemek

pod garáží. Diskuse: 0 H|asování o usnesení: pro: 15 proti: 0 zdrŽe| se: 0

Po projednání bodu č. 5 jednání opustila lng. StolaĚová.

6. Záměr na prodej pozemku parc.č. 2299t2o, k.ri. Suchdo| o vfměňe 20 ffi2 , pozemek

pod garáží' Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 14 proti: 0 zdrŽe| se: 1

Po projednání bodu č. 6 se na jednání dostavila lng. Stolaťová.

7. Projednání zíízení věcného bÍemene na pozemku parc.č. 106317, k. . Suchdol

ve prospěch Telefonica 02 Gzech Repub|ic pro umístění veŤejné te|ekomunikační sítě.

Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 15 proti: 0 zdrŽe| se: 0

8. Zrušení prodeje pozemk parc.ě. 122511, 122512, 122513, vše k. . Suchdol, u!.

lnternacioná|ní. Diskuse: starosta, p. o|ejník. Hlasování o usnesení: 15 pro: 0 proti: 0

zdrŽe| se: 0

9. Prod|ouŽeni termínu rea|izace prodeje pozemku parc.č. 119712, k.ti. Suchdo|.

Diskuse: p. Čizer navrhuje, aby usnesení byto doptněno o stanovení termínu pro zap|acení

kupní ceny - tj. 30 dní od podpisu sm|ouvy. Navrhovate| p' Ptáěek se s návrhem p' Čizua
n.

Podpis ověiovate|e: -/. /*r,y..?r.Q..

Podpis starosty MČ:
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ztotoŽnil. P. olejník navrhuje doplnit usnesení o formu|aci, Že v prípad ě, Že nebude dodrŽen

termín uhrady do 30 dní, zastupitelstvo muŽe prodej zrušit. P. o|ejník na návrhu po

vysvětlení netrvá. Hlasování o usnesení: pro: ,l5 proti: 0 zdze| se: 0

Po projednání bodu 9 predal starosta ťízení jednání lng. Štěpánkové, zástupkyni starosty.

10. Projednání námitek a pÍipomínek k návrhu ,,Zásad uzemního rozvoje hlavního

města Prahy... Diskuse: 0 H|asování o usnesení: pro:14 proti: 0 zdrŽe| se: 1

Po projednání bodu 10 pťedala lng. Štcpanrová Ťízení jednání starostovi.

í 1. Zprisoby vypoÍádání majetkovfch poměrri na pozemcích parc.č. 2300, 2297,

2299t1,15,16,26, vše k.u. Suchdot, které jsou ve správě Mč Praha . Suchdol. Diskuse:

P. Šíma upozornil na chybu v čísle bytovlch domťr _ jedná Se o domy č. 967, 968, 97o.

Zastupitelstvo jednomys|ně odsouhlasilo vystoupení JUDr. Kohoutkové pri projednání bodu

č. 11. JUDr. Kohoutková informovala zastupitele o historii dotčenfch pozemkťr.

K problematice diskutova|i lng. Jiran - pozemky jsou ve správě městské části, ta se k nim

musí chovat jako rádnf hospodáň. K probtematice diskutova|i p. starosta, Ing. Štepanrová -

navrhuje schválit navrhované usnesení a druŽstvu dát moŽnost prinést argumenty. !ng'

Stolarová navrhuje ukončit diskus',. P' Čížek upozorni| na okolnost, Že není vyjasněno, které

pozemky budou prodávány, není tieba prijímat usnesenÍ. P. starosta odpověděl, Že usnesení
je pouze deklarativní a pied samotnfm vyhlášením záměru musí blt okolnosti vyjasněny. Pí

Turchichová navrhla, aby Žadate!é dokladovali své vyjádĚent, Že stanovisko magistrátu není

pravdivé. Doc. Beneš navrhuje, aby do piespríštího zasedánt Žadatelé právně do!oŽi|i, Že
jejich poŽadavek je oprávněny, pokud to nedo|oŽí, potom piistoupí zastupitelstvo k prodeji za

obecnych podmínek. P. Ptáček a pan starosta uved|i, že v rámci jednání byly právní otázky

projednávány. RNDr. Knappová a !ng. Jiran uved|i, že zastupitelstvo by mě|o schválit

usnesení v predloŽeném znění. Hlasování o usnesení: pro:12 proti: 1 zdze| se: 2

12. PověÍení finančního a kontro|ního vf boru kontro!ou hospodárného využití

rozpočtovanfch prostÍedkri v pÍíspěvkovfch organizacích zŤizovanfch MČ Praha.

Suchdol. Diskuse: lng. Jiran. H|asování o usnesení: pro: 15 proti: 0 zdrŽe| se: 0

13. Usnesení Rady MČ Praha.Suchdo| za uplynu|é období. Zastupite|stvo bere na

vědomí.

14. lnterpelace.

,[ /,, /at/'rZ
Podpis ověiovate|e:

Podpis zapisovatele:

Podpis starosty MČ:
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Pan radní Ptáček se vyjádril k dopisu a stíŽnosti zástupcťt bytového druŽstva Praha 6

Suchdo|, v |ikvidaci, kten./ byl doručen zastupite! m . DŮrazně odmítá naicení uvedené ve

stíŽnosti.

Tajemnice informovala o konání voleb do Evropského parIamentu, které se budou konat

v termínu 5. a 6. 6 2009 a zároven upozornila predstavitele politickfch stran a sdruŽení na

moŽnost delegovat členy okrskov1/ch vo|ebních komisí a jejich náhradníky.

lng. Štěpánková pozvala zastupite|e a prítomné občany na akce porádané Městskou částí:

promítání fi|mu ,,oči pro Tibet.. V pondělí dne 23.3. 2009, v pátek 3.4. 2009 se koná Noc

s Andersenem, v sobotu 4.4.2009 proběhne tradiční Den první pomoci.

Zasedání bylo ukončeno v 20.25 hod.

/ / L /  I

Podpis ověiovatele: .,.....#:f.(.&.'E!/.:*
,/z ./

Pnrf nie zanicnrrafala '  /: ' ' ,  

'  

I  /Podpis zapisovatele: (-X 
//, I

Podpis starosty MČ: ,,ff


