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Starosta privítaI prítomné zastupite|e na 3. zasedání zastupite|stva'
Učast na zasedání: 13 zastupite|ťt
om|uveni: Doc. Beneš, Mgr B|ahnová
Starosta konstatova|, že je prítomna nadpo|oviční většina zastupite|u, Zastupite|stvo je
usnášen íschopné'

Starosta seznámiI zastupite|e s návrhem programu 3' zasedání ZMČ Praha Suchdo|.
H|asování o upraveném programu 3. zasedání: pro: 13 , proti. ' 0, zdrŽe| se: 0

VoIba navrhovateIu: NavrŽeni by| i:  Ing. lm|auf, p. Ptáček

H|asování o návrhu: pro: 12, protr. 0, zdrže| se: 1

Vo|ba ověrovate|e: NavrŽena by|a' Bc. Doubková

H|asování o návrhu. pro: 12 , proti ' 0, zdrže| se. 1

Určení zapisovate|e: Ing' Jana Kru|íková, tajemnice ÚMČ Praha-Suchdol

Program zasedání:

0. Diskuse.

Do diskuse se nikdo neprih|ási l .

Po diskusi starosta preda| Ťízení zasedání zástupci starosty lng. Horejšovi.

1. Rozpočet MČ Praha.Suchdol na rok 2011. Diskuse. Ing Im|auf, predseda finančního
vyboru uvedl, Že finanční vybor se návrhem rozpočtu zabyva| a návrh doporučil ke schvá|ení.
H|asování o usnesení: pro: 13 proti ' 0 zdrŽel se: 0

2. Rozpočtovf vfhled na roky 2012 a 2013. Diskuse: lng. Šefránek upozorni|, že udaje v
rozpočtovém vfh|edu mohou blt ov|ivněny vnějšími faktory. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č.2276t11, k.u. Suchdol o vfměie 45 m2.
Diskuse: 0. H|asování o usnesení: pro. 13 prot i  ,0 zdrŽe| se: 0

4. Zíízení věcného bňemene na pozemku parc.č. 2367, k.u. Suchdol za učelem poloŽení
plynové prípojky k domu č.p. 690' Ve prospěch Pražské p|ynárenské a.s. Diskuse. 0.
H|asování o usnesení: pro: 13 proti. ' 0 zdrŽe| se. 0

Po projednání bodu 4. preda| lng. Horejš Ťízení zasedání starostovi.

5. |nformace o sníženÍ odměn za v kon funkce zastupite| m. Diskuse: Zastupite|stvo
bere na vědomí.

Podpis ověrovatele:

Podpis zapisovatele:

Podpis starosty MČ:
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6. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdo| za uplynu!é období. Diskuse. 0. Zastupite|stvo bere
na vědomí'

7. lnterpelace.

Starosta informova| o postupu ve věci nástavby tvtŠ Gagarinova - by|o podáno odvolání ke

stavebnímu rízení ze strany Soused školky By|o vyh|ášeno vfběrové Ťízení na dodavatele

stavby. Termín pro podání nabídek 14,3.2011 9.00 hod, tentyiŽ den proběhne otevírání

obá|ek.

Dále starosta informova|, že h|.m. Praha vyh|ásilo dotační Ťízení na finanční prostredky z

rezervy rozpočtu h|.m. Prahy, Rada pripravuje Žádost o dotaci na stavbu ško|ky.

Starosta informova| o ku|turních akcích. Dále starosta informova| o vyh|ášení vyběrového

rízení na reditele ZŠ M. Alše.

Zasedání by|o ukončeno v 1 8.45 hod.

Podpis ověrovatele:

Podpis zapisovatele:

Podpis starosty MČ:


