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z 25. zAsEDÁNí znsrUPlTELsTVA

mĚsrsrÉ čÁsrl PRAHA - sUcHDoL
DNE 15. ZAR! 2010

Učast pŤi zahájení zasedání: 10 zastupitelťr
omIuveni. M. Síma, M. Linx, M. Turchichová, Z. Ská|a, L' Knappová
Starosta konstatoval, že je pťítomna nadpo|ovičn í většína zastupitelŮ, Zastupitelstvo je
usnášeníschopné.

Starosta seznámi| zastupitele s návrhem upraveného programu 25. zasedání zMČ Praha -
Suchdo|. Starosta navrhuje rozšírit program zasedání Zastupltelstva o bod Usnesení Rady
za up|ynulé období a Prijetí daru z letiště Praha. Hlasování o upraveném programu 25'
zasedání: pro. 10 , proti.0, zdrŽe| se: 0

Vo|ba navrhovate| : NavrŽeni by|i. p' Ptáček p. Beneš

H|asování o návrhu. pro. 10, proti: 0,zdrŽe| se: 0
Vo|ba ověrovate|e: NavrŽena by|a: Mgr. Borová

H|asování o návrhu: pro' 10, proti .0, zdrŽe| se: 0
Určení zapisovate|e. lng. Krulíková, tajemnice

Program zasedání:

0. Diskuse.

V diskusi vystoupi| kandidát na senátora za obvod Praha 6 pan Bedťich Moldan.
1. Hospodaňení městské části Praha.Suchdo| za 1. pololetí roku 2010. Diskuse: lng

Jiran: upozorni| na poŽadavek finančního vyboru na MŠ Gagarinova vysvět|ení schodku

hospodarení. H|asování o usnesení: pro. 10 proti: 0 zdze| se: 0.

2. Plnění opatÍeni z piÍkazu starosty č. 201013 a 201014 k odstranění nedostatkrj

z vfs|edk prezkoumání hospodaŤení městské části za rok 2009. Diskuse: !ng. Jiran ke

zprávě. H|asování o usnesení: pro: 10 proti: 0 zdze| se: 0.

3. Návrh nevyrovnaného rozpočtu městské části Praha.Suchdo| na rok 2011 - í. čtení.

Diskuse: |ng. Jiran: Uvedl, Že se dá|e bude pracovat na jeho vyrovnání. Navrhuje zaradit do

rozpočtu finance na príspěvek pedagogŮm zŤizovanfch škol ve stejné vfši jako V roce 2010.

K rozpočtu dále diskutoval starosta. H|asování o usnesení: pro: 10 proti: 0 zdrze| se: 0.

4. Rozpočtové provizorium městské části Praha.Suchdol na rok 2011. Diskuse: 0

H|asování o usnesení' pro: 10 proti: 0 zdrŽe| se: 0.
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5. Návrh rozpočtovfch opatňení - financování opravy plynového topení v budově

uÍadu; uvo|nění prostÍedk z FRR - pÍevod na běŽnf učet. Diskuse: 0 H|asování o

usnesení: pro: 10 prot i:  0 zdrŽe| se.0.

6. Uvo|nění finančních prostÍedkrj z FRR na odvod do rozpoětu hl.m. Prahy vyplfvající

z uzavíení finančního vypoĚádánÍ za rok 2009; návrh rozpočtového opatiení.

Diskuse: 0 H|asování o usnesení: pro: 10 prot i:  0 zdze| se: 0.

7. Usnesení Rady za uplynu|é období. Diskuse: 0 Zastupitelstvo bere na vědomí.

Po projednání bodu 7 preda| starosta Ťízení zasedání !ng' Štepankové.

8. Prijetí daru od Letiště Praha a.s. ve vfši 913.220,- Kč na rea|izaci projektri v okruzích

ochrana vod, ochrana ovzduší. Diskuse: p. Ptáček, Doc. Beneš. Hlasování o usnesení:

pro: 10 proti: 0 zdrŽe| se: 0.

Po projednání bodu 8. predala lng' Štepanková |ízení zasedání starostovi.

9. lnterpelace.

Starosta informova| o tom, Že od 13.9. 2010 byla zprovozněna nová podate|na v prízemí

uradu a 14.9,2010 bude s|avnostně zahájen provoz rekonstruované knihovny.|ng.

Štepanrová informova|a o zahájení vystavy ilustrací p. PapeŽe v Alšově kabinetě. V sobotu

se bude konat na Suchdolském náměstí , ,Blešák,.  .  V pondě|í 20.9,2010 se bude v knihovně

promítat f i lm. PríštÍ sobotu 24'9.2010 se koná Suchdolské posvícení. V neděl i  25.9.2010 se

koná pohár Františka Ma|ého v poŽárním toku'

Zasedání bylo ukončeno Ve 19.10 hod'

Podpis ověiovatele:

Podpis zapisovatele:

Podpis starosty MČ:
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