
ZAPIS
zE 17. ASEDÁNí ZASTUPITELSTVA
MĚsTsKÉ ČÁsn PRAHA. sUcHDoL

DNE tt. CenvNA2oog

Účast pťi zahájení zasedání: 14 zastupitelťl
omluveni: RNDr. Knappová

Starosta konstatova|, Že je prítomna nadpoloviční většina zastupitelu, Zastupitelstvo je
usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupite|e s návrhem programu 17 . zasedání zMČ Praha - Suchdo|

H|asování o programu 17 . zasedání: pro: 14 , proti 0, zdrŽe| se: 0

Určení zapisovate|e: lng. Krulíková - tajemnice ÚnnČ

Volba návrhového vyboru. NavrŽenl byli: |ng. Ská!a, Doc. Beneš

Hlasování o návrhu: pro: 14 , proti: 0, zdrŽeI se: 0

Volba ověrovatele. NavrŽen by|: pan olejník

Hlasování o návrhu: pro.. 14 , proti: 0, zdrŽe! se: 0

Program zasedání:

1. Závěrečnf čet Městské části Praha.Suchdo| za rok 2008. Diskuse: lng. Jiran, |ng.

Zíková, tajemnice' Hlasování o usnesení: pro 14 proti: 0 zdrŽe| se: 0

2. Vyhodnocení záměru č,. 17.2009 na prodej pozemku parc.č. 229916, k.Ú. Suchdo| o

vfměŤe 20 m2, pozemek pod garáŽi. Diskuse: 0 H|asování o usnesení: pro:14 proti: 0

zdrŽe| se: 0

3. Vyhodnocení záměru č. í8.2009 na prodej pozemku parc.é.2299/19' k. . Suchdo| o

vfměňe 20 m2, pozemek pod garáŽí. Diskuse: 0 H|asování o usnesení: pro: 14 proti: 0

zdrŽe| se: 0

4. Vyhodnocení záměru č. 19'2009 na prodej pozemku parc.é.2299/20' k.ti. Suchdo| o

vfměÍe 20 m2, pozemek pod garáŽí. Vyhlášení záměru na prodej. Diskuse: 0 H|asování

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

5. Záměr na prodej pozemku parc.č . 2299t24, k. . Suchdot o vfměÍe 20 m, , pozemek

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

Podpis ověrovate|e:

Podpis zaplsovatele:
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6. Záměr na prodej pozemku parc.č.2299125, k.ri. Suchdol o vfměÍe 23 m2, pozemek

pod garážÍ. Diskuse' 0 H|asování o usnesení: pro: 14 proti: 0 zdrŽe| se: 0

7. Záměr na prodej pozemku parc.ě . 2282t4, k.ti. Suchdol, dí| f o vfměŤe 6í m' a parc.č.

235811, k.u. Suchdo|, dí| g o vfm ěÍe 2 m'. Diskuse: p. Čizer - upozorni| na skutečnost, Že

na pozemku jsou umístěny sítě; p. starosta uved| , Že zájemce o koupi je s touto skutečností

seznámen. Hlasování o usnesení: pro:14 proti: 0 zdrze| se: 0

8. Projednání zíizení věcného bÍemene na pozemku parc.č. 229911, k.u. Suchdol

ve prospěch TelefÓnica 02 Gzech Republic pro umístění veÍejné te|ekomunikační sítě.

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

9. Projednání zíízení věcného bÍemene na pozemku parc.č. 2375, k. . Suchdo|

ve prospěch Te|efonica 02 czech Repub|ic pro umístění veÍejné te|ekomunikační sítě.

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

10. Projednání zÍízení věcného bÍemene na pozemku parc.ě.2391 a 2393, k.u. Suchdo|

Ve prospěch MUDr. Riada Sabry a JUDr. Jitky Sabrové pro umístění plynovodní

pÍípojky k novostavbě domu na parc.č. 2124, k.u. Suchdo|. Diskuse: 0 H|asování o

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

Po projednání bodu č. 10 predal starosta Ťízeníjednání tng. Štěpánkové.

11. Schválení smlouvy o zÍízení věcného bÍemene na pozemku parc.č. 2375, k.ti.

Suchdol. vjezd k domu c.p. 1249, ul. lnternacionální z dtivodu změny v seznamu

oprávněnfch. P. Ptáček oznámi!, Že se nezučastní projednání tohoto bodu vzhledem ke

vztahu k projednávané věci (stret zájm ). Diskuse: 0.

Hlasování o usnesení: pro: 13 proti: 0 zdrŽe| se: 0

í2' Návrh zadání ce|oměstsky vfznamnfch změn |l. ÚP sÚ trl.m' Prahy - Změna č,.Z-

939/00 - paraletní dráha |etiště Ruzyně. Diskuse: p. Ptáček, Doc. Beneš, tng. Štěpánková.

Hlasování o usnesení: pro: 13 proti: 0 zdrŽe| se: 1

Po projednání bodu c. 12 preda|a tng. Štěpánková Ťízení zasedání starostovi.

í 3. Zpráva finančního a kontro|ního vfboru o kontro|e hospodárného vyuŽití

rozpočtovan1ich prostÍedk v pÍíspěvkovfch organizacích zÍizovanfch Mč Praha.

Suchdol. Diskuse: Ing. Stolarová. Zastupitelstvo bere na vědomí

14. Záměr ziízení lIl. oddě|ení MateÍské školy K Roztokrjm. Diskuse: p. Ptáček, navrhl

prod|ouŽení termínu realizace nového oddělení MŠ. P. o|ejník diskutova| k otázce počtu

dětí, které budou v novém oddě|ení umígtěny. |ng. Štěpánt<ova informova|a, Že probíhají

Podpis ověiovatele:

Podpis zapisovatele:
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jednání s rodiči za učelem zjištění počtu zájemc o nové oddělení' lng. Jiran zhodnoti!

navrhované iešení zŤízenÍ nového oddělení v budově základní školy jako perspektivní.

lng. Horejš presentova| názor, Že pro dítě je rodina nejlepší, školka není ideálním Ěešením.

K problému diskutova|i dále Mgr. Borová, p. Ptáček. P. Čizer diskutova| k rozvoji Suchdola.

stavebníci bytovfch dom vyuŽívqí stávající infrastrukturu a novou vybavenost nepiinášejí,
potom investice do ško| jsou vlhradně na městské části. Dále k problematice diskutova|a pí

Turchichová' H|asování o usnesení: pro: 12 proti. 1 zdrŽe| se: 1

Po projednání bodu 14 predal starosta |ízeníjednání tng. Štěpánkové

15, Záměr rea|izace fotovo|taické elektrárny na stÍeše bytového domu ve Stehlíkově u|.

Diskuse. 0 Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdrŽe| se: 2

Po projednání bodu 15. predata tng. Štepantováťízeníjednání starostovi.

16. Uvotnění finančních prostÍedk z VHč, FRR a bytového hospodáÍství. Diskuse: p.

Ptáček uved| k nákupu konvektomatu, Že navrhovaná částka na nákup konvektomatu je

maximální, podle vybraného typu bude upravena iceIková cena. |ng.Jiran uvedl, Že f inanční

v1bor doporuči! uvo|nění prostĚedk. P. o|ejník diskutoval k zemní studii uzemÍ Na MÍrách -

není záruka, Že bude tento projekt efektivně vyuŽit, pokud nebude zajištěn souh|as majite|ťt

pozemkťl. P. starosta uved|, Že studie bude provedena Ve dvou etapách, po první etapě se

rozhodne , zda se bude pokračovat, financovat se bude prozatím 1 . část studie V

piedpokládané ceně cca 1oo.ooo,. Kč. P. Čizer upozorni| na nutnost vyjasnění |egis|ativního

postupu pri preparce|aci pozemk . P. Ptáček uvedl, Že pokud se nebude děIat nic, bude

centrální část Suchdo|a bez koncepce. |ng. Jiran podpori| umys| zadat studii. lng. Ská|a

uved|, Že se na MČ obracejí v|astníci někten./ch pozemk , kteií mají zď1em na pozemcích

stavět. MČ několikrát bezuspěšně Žádala Magistrát hl.m' Prahy o Vypracování studie tohoto

uzemí' Doc. Beneš. MČ musí bft koordinátorem dohody mezi jednotlivfmi vlastníky s tím,

Že dohoda zabezpečí odpovídající infrastrukturu v této oblasti. Pí Turchichová navrhuje

uvo|nění prostredkťt pouze na první etapu. P. starosta uved!, Že setkání s v|astníky proběh|o,

vlastníci poŽadují pťed|oŽení návrhu, jak by mě|o uzemí vypadat. P. olejník navrhuje sníŽit

částku na poŤízení studie uzemí Na Mírách na 150.000,- Kč na poÍízení 1 . etapy studie s tím,

Že zadání studie bude pťí|ohou usnesení. H|asování o protinávrhu: pro: 5 proti: 7 zdrŽe| se.

2' Protinávrh nebyl prijat. Návrhová komise pied|oŽi|a upravenf návrh usnesení. Hlasování

o usnesení: pro: 12 proti: 1 zdrže| se: 1

Podpis ověĚovate|e:

Podpis zapisovatele:
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17. Usnesení Rady MČ praha.Suchdo| za uplynu|é období. Diskuse: 0. Zastupite|stvo

bere na vědomí.

í 8. Interpe|ace, diskuse.

|ng. Štěpánková informovala prítomné o kulturních akcích, které se poĚádají V A|šově

kabinetě a v knihovně.

Pí Ševčíková, vedoucí školní druŽiny, se dotáza|a na zasít'ování ško|y pan starosta

odpovědě|, že se zasíťováním se počítá v |etních měsících.

p. Vo|auf _ dotáza| Se, kdy bude odstraněn vjezd do domu ě.p. 1249 na ulici |nternacioná|ní -

p. starosta odpovědě|, Že d|e projektové dokumentace bude dostatek místa na posunutí

komunikace na osu pozemku. DáIe se dotázal na opravy na u|. |nternacioná|ní, které nebyly

provedeny kva|itně a kompletně . p. starosta odpovědě|, Že MČ není správcem uvedené

komunikace a nemťrŽe opravy kontro|ovat - jedná se pozemek ve správě TsK, kde |ze

opravu Žádat a reklamovat. Dá|e pan Vo|auf upozorni| na to, Že ridiči ani iidiči MHD rychlost
V,,zÓně 30.. nedodrŽují - p. starosta odpovědě|, Že Žáda| po|icii o měiení rychlosti na u|'

Internacioná|ní, prozatím neby|o Žádosti vyhověno.

Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hod.

Podpis ověťovate|e:

Podpis zapisovatele.
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