
STAROSTA MC PRAHA.SUGHDOL
svolává na

ČrvnrEK 22. z^ŘÍ 2011 oD 18.oo HoD.
6. zAsEoÁN í znsru PITELsTVA

mČ pnnHA.sUcHDoL
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

Úraau MČ Praha.Suchdol (2. patro)

Program zasedání:

0. Diskuse.

1.Zíízení věcného bÍemene na pozemku parc.č.236411, k. .Suchdol '  ve prospěch TelefÓnica
czech Republic, á.S. pro uloŽení telefonního kabelu - prípojky k nemovitosti č.p. í 102 v u|. za
Sokolovnou.

2.Zíizení věcného bňemene na pozemku parc.č. 162716, 229417, 229612, k.ti. Suchdo|, Ve
prospěch PraŽská plynárenská Distribuce' a.s. pro u|oŽení plynárenského zaíizeni sTL
p|ynovodu a p|ynovodních pňípojek k bytovému domu spoleěnosti Vila Suchdol, U|.
Suchdolská.

3. Vyhodnocení záměru č. 18.2011 na prodej pozemk parc.č. 2300/3' k.ti. Suchdol o vfměŤe
12o-m2, pozemku parc.č.^2299/35, k.Ú. Suchdo] o vfměŤe 19 m2 a pozemku parc.č.2299t37, k.Ú.
Suchdol o vfměŤe 127 m, , u|. Ke Kladivrim.

4.Záměr na prodej pozemku parc.č. 1225l1,k.u. Suchdol a pozemk 122512,3, k.Ú. Suchdol
včetně prodejních pavilon .

5. HospodaÍení městské části Praha.Suchdol za 1. pololetí roku 2011.

6. Návrh rozpočtu městské části Praha.Suchdo| na rok 2012.

7. Rozpočtové provizorium na rok 2012.

8.Zaíazení vratky daně z príjmu právnickych osob do rozpočtu MČ Praha.Suchdot na rok 2011.
Návrh rozpočtového opatÍení.

9. Návrh změny zÍizovací |istiny Zák|adni školy Mikoláše Alše.

10.Zpráva o prriběhu stavby,.Nástavba technického pavitonu MŠ Gagarinova' ' .

11.  Usnesení Rady MČ Praha.Suchdo|za uplynu!é období.

12. lnterpelace.

Zasedání je veÍejné.

V Praze dne 1 4.9.2011

starosta MG Praha - Suchdol

č.j' UMC P_SUCH 0235912011



Usnese ni Zastu pitelstva MC Praha-Suchdol
ě.i .61112011v r J r  Y

ze dne 22.9.2011
zAsTUPlTELsTVo MČ pRAHA.sUcHDoL

í ) s chva lu j e
a) zrízenÍ věcného bremene Ve prospěch oprávněného Telefonica Czech Republic, ?'S.
v délce 2,42 bm na část i  pozemku parc 'č,236411 k.u. Suchdol,  u| '  Za Soko|ovnou, zapsaném
na LV č. 1 pro hl.m. Prahu, svěrena správa nemovitosti ve v|astnictví obce MČ Praha.Suchdol,
které je Vymezeno geometrick1im p|ánem č' 1339-27 12010, potvrzenf m rozhodnutím
Katastrá|ního Úiadu pro hl .m. Prahu, KP Praha, pod č. 482712010 dne 21,12' 2010, a spočívá
v právu oprávněného vstupu na uvedeny pozemek za Úče|em zŤízení, provozování, udržby a
oprav, stavební ÚdrŽby a kontroly, které jsou nezbytné pro bezpečny provoz stavby
podzemního vedení a komunikačního zarízení verejné komunikační sítě v rozsahu dle
uvedeného GP'
b) zrízení vfše uvedeného věcného bremene na dobu neurčitou;
c) zrízení v!še uvedeného věcného bĚemene v délce 2,42 bm za jednorázovou náhradu ve
v!ši 5213,- Kč,- Kč bez DPH.
d) Smlouvu o zŤízení věcného bremene č, 10812011

2)pověÍu je
starostu MČ Praha - Suchdo| podpisem smlouvy o zrízení uvedeného věcného bremene;

3 )uk l ádá
realizovat bod 1) tohoto usnesení.

Termín: Neprod|eně
odpovídá: Rada MČ Praha - Suchdo|

Souhlas návrh. vyboru:

Podpis ověrovatele:

Podpis starosty MČ:



Usnese ní Zastupitelstva Mc Praha.Suchdo!
č.j.61212011
ze dne 22.9.2011

zAsTUPlTELsTVo Mč PRAHA-SUGHDoL

1)  s  c  h  v  a  I  u  j  e
a) z|ízení věcného bremene Ve prospěch oprávněného PraŽská plynárenská Distribuce a.s.
v dé|ce 51,2 bm na části pozemkťr parc'č. 162716,229417,2296|2, k.u. Suchdol zapsanych na
LV č' 1 pro h|.m. Prahu, svěrena správa nemovitosti ve vlastnictví obce MČ Praha.Suchdo|,
které je Vymezeno geometricklm p|ánem č. 1333-1 4412010 a potvrzeném rozhodnutím
Katastrálního uradu pro h|'m. Prahu, KP Praha, pod č' 3590/20,10 dne 30'9. 2010, a spočívá
v právu oprávněného spočívajícího V umístění stavby plynárenského zaŤízení. STL plynovodu
a plynovodních prípojek na uvedenlch pozemcích a právu prístupu a vjezdu k ní za učelem
zajištění bezpečného provozu, nutn1ich oprav, udržby, stavebních uprav a kontro|y stavby.
b) zrízení v!še uvedeného věcného bremene na dobu neurčitou;
c) zŤízení vfše uvedeného věcného bremene v dé|ce 51,3 bm za jednorázovou náhradu ve
v!ši 15.054,. Kč bez DPH.
d) Sm|ouvu o zŤízenÍ věcného bÍemene č. 11712011

2)pověĚu je
starostu MČ Praha - Suchdol podpisem smlouvy o zŤízení uvedeného věcného bremene;

3 )  uk . ádá
realizovat bod 1) tohoto usnesení'

Termín: Neprod|eně
odpovídá: Rada MČ Praha - Suchdo|

Souh|as návrh. vyboru:

Podpis ověrovatele:

Podpis starosty MČ:

' t  L '/r?1



Usnese ni Zastupitelstva MC Praha-Suchdol

č.i .61312011Y l J r  Y

ze dne 22.9.2011
zAsTUPlTELsTVo MČ PRAHA-SUGHDoL

1)  s  c  h  v  a  I  u  j  e
a) prodej pozemk parc.č. 230013, o vfměre 120 m2, pozemku parc.č. 2299135, k'Ú' Suchdol o
vfměĚe 19 m2 a pozemku parc.č. 2299137, k.u. Suchdo| o v1/měre 127 m2, ul. Ke K|adivťrm
Společenství pro d m č.p. 970 v Praze 6.Suchdole, se sídlem Ke K|adivŮm 91970, 165 00
Praha-Suchdol, lČo zaq29672, v|astníkovi sousedních pozemkťr za ce|kovou cenu 389. 14o,-
Kč za pozemky parc. c.230013,2299135 a 2299137, k.u. Suchdol

b) následující zpťtsob uhrazení ceny:

b1) cena 123.710,- Kč za pozemky parc'č. 230013, k.u. Suchdol (á 700,- Kč/m2) a parc.č.
2299135, k.u. Suchdo| ((á 2'090,- Kč/m2):

123.710,. Kč do 30 dn od podpisu sm|ouvy

b2) cena 265.430,- Kč za pozemek parc.č . 2299137 (ě 2'090,- Kclm2) roz|oŽená do 5 sp|átek'
53.086,- Kč do 30.4. 2012
53.086,. Kč do 30.4. 2013
53.086,. Kč do 30.4. 2014
53.086,- Kč do 30.4'  2015
53.086,- Kč do 30.4. 2016

b3) kupující se zavazuje uhradit v termínech hrady splátek uvedenfch v odst. b) také ljrokz
nesp|acené části kupní ceny pozemku parc. č' 2299|37 a to vŽdy za období predchozího
ka|endárního roku. Úrok z nesplacené části kupní ceny bude počítán od 30. ka|endárního dne
po uzavrení kupní smlouvy aŽ do uhrazení ce|é kupní ceny. Úrok z nesp|acené části kupní
ceny dle tohoto odstavce nenahrazuje sm|uvní pokutu za prodlení s uhradou kupní ceny'

b4) sazbu uroku z nesplacené části kupní ceny sm|uvní strany sjednávají ve vyiši míry inflace
vyjádrené prír stkem pr měrného ročního indexu spotrebitelskfch cen, kteri/ vyjadruje
procentní změnu prťrměrné cenové h|adiny za 12 posledních měsícťr proti prťrměru 12-ti
predchozích měsícťr. Pro uče|y této smlouvy bude pouŽita míra inflace vyh|ašovaná Česklm
statistickfm Úradem'

b5) vyiši uroku z nesp|acené části kupní ceny za prís|ušn! rok oznámí písemně a
prokazateInfm zpťtsobem prodávající kupujícímu nejpozději 30 ka|endárních dnťr pred
termínem uhrady sp|átky a uroku. Součástí písemného oznámení bude up|n! vlpočet v!še
uroku včetně míry inf|ace d|e odst. d), u které bude uveden datum zverejnění Česklm
statisticklim uradem.

b6) kupující je oprávněn formou mimorádné splátky predčasně uhradit část nesplacené kupní
ceny. Sp|átky kupní ceny stanovené v bodě c) se v tomto pťípadě mění tak, Že piedčasně
splacená částka je odečtena od pravide|nfch sp|átek počínaje pos|ední sp|átkou. Kupující je
rovněŽ oprávněn uhradit ce|ou ne-splaqenou část kupní ceny jednorázově, urok Se vždyrovněŽ oprávněn uhradit ce|ou j]spplaqnou část kupní ceny jednorázově, urok Se vždy(\L n
Souh|as návrh' vfboru: ---'V-.-...\- ,\--4d- .-\..--

Podpis ověrovateIe:

Podpis starosty MČ:



stanovuje pouze z nesp|acené části kupní ceny.

c) zŤízení predkupního práva za stávající prodejní cenu za pozemek parc.č. 2299137,
k.u. Suchdol ve vyiši 265,430,. Kč na pozemek parc'č. 2299137, k.u. Suchdol ve prospěch
Městské části Praha-Suchdo| do doby uhrazení ce|é ceny nemovitosti

d)zfízení zástavního práva na pozemek parc.č. 2299137, k.u. Suchdo| ve vfši 265.430,- Kč ve
prospěch Městské části Praha.Suchdol do doby uhrazení celé ceny nemovitosti.

4 )uk | ádá

rea]izovat prodej uvedenfch pozemkťt

Termín: Neprodleně

odpovídá: Rada

Souh|as návrh. vyboru:

Podpis ověrovatele:

Podpis starosty MČ:



Usnese ní Zastupitelstva Mc Praha.Suchdo|

č-i .61412011Y r J r  !

ze dne 22.9.2011
zAsTUPlTELsTVo Mč PRAHA-SUCHDoL

í ) vyh Iašu je

záměr na prodej pozemkťr parc.č. 122511 o vlměre 402 m,, 122512 o vfměre 98 m,, 122513 o
vfměre 98 m2včetně 2 staveb, vše v k'u. Suchdo|' B|iŽší informace k prodávanyim pozemkťrm
a stavbám poskytne ÚMČ Praha.Suchdo|, odbor hospodárské správy a majetku.

2 ) s t anovu je

následující podm ínky prodeje:

a) prodej zájemci, kterf nabÍdne nejvyšší cenu; zájemci sv j návrh doručí do 30.11.
2o11do 17:00 hodin na adresu Úradu Městské část i  Praha - Suchdo|,
Suchdo|ské náměstí 73413, 165 00 Praha - Suchdo|, obálku označí slovem
,,soutěŽ 

.. a číslem záměru,

b) prodej všech trí parce| a 2 staveb zároveĎ jednomu zájemci

., .2::1fl 
i"13,?: fuoJotvnutí 

|hťtty pro vyvěšení záměru vyhodnoceny na zasedání

d) kupní sm|ouva bude podepsána do 45 dnťl od schvá|ení prodeje Zastupite|stvem

e) kupní cena musí bft uhrazena do 30 dn od podpisu sm|ouvy

3 )vyh razu j e  s i

právo záměr prodeje zrušit

4 )  uk | ádá

zverejnit  záměr na urední desce Úraou MČ Praha - Suchdo| do 30.11.2011

T: neprod|eně

Z: starosta

Souh|as návrh. vyboru:

Podpis ověrovatele.

Podpis starosty MČ:



Usnese ni Zastu pitelstva MC Praha-Suchdol
č.j.61512011
ze dne 22.9.2011

zAsTUPlTELsTVo MČ PRAHA.SUGHDoL

í )be re  na  vědomí
pred|oŽené p|nění a čerpání rozpočtu MČ Praha-Suchdot za|' polo|etí roku 2011v tis. Kč

Rozpočtové piíjmy
Trída 1-Danové prumy
Trída 2-Nedatiové piíjmy
Trída 3-Kapitá|ové príjmy
Trída 4-Píijaté transfery
Príjmy ce|kem
Konso|idace pťíjmťt
Príjmy celkem po konsolidaci

Vyidajová část
Trída S-BěŽné vfdaje
Trída 6-Kapitá|ové vldaje
Vldaje celkem
Konsolidace vldajťt
Vyidaje celkem po konsolidaci

Rozpočet po změnách
4 597,00

620,00
0 ,00

36  163 , 10
42  112 , 10
-6 579,00
35  534 , 10

Vlsledek od počátku roku
1018 ,29

49,29
591 , 92

20 602.51
22 262,03
-9 564,04
12 697 ,gg

34 454,70
'19 660,40
53  115 , 10
-6 578,00
46 537, '10

20 408,17
1 835,73

22 243,90
-9 564,04
12 679,86

2)uk l ádá
pred|oŽit k projedn ání závěrečny Účet MČ Praha-Suchd o| za rok 201 1 včetně zprávy o
prezkoumání hospodarení MČ Praha-Suchd o| za rok 2O11 .

T 30.6. 2012

Z. Rada MČ

Souh|as návrh. vyboru'

Podpis ověrovateIe:

Podpis starosty MČ:



Usnese ni Zastu pitelstva MČ Praha.Suchdol

č.j.61612011
ze dne 22.9.2011

zAsTUPlTELsTVo ruČ PRAHA-SUcHDoL

1)be re  na  vědomí

návrh nevyrovnaného rozpočtu na rok 2012

2 |uk l ádá

predloŽit zastupite|stvu ke schválení vyrovnanf rozpočet na rok 2012

T" 28.2. 2012
Z: Rada MČ

Souh|as návrh. vlboru:

(?
Podpis ověrovate|e:

Podpis starosty MČ:

? rtr(



Usnese ni Zastu pitelstva MC Praha-Suchdol
x = 517 12011Í :  l  r
Y . J !  !

ze dne 22.9.2011
zAsTUPlTELsTVo MČ PRAHA.SUGHDoL

1) s chva lu j e

rozpočtové provizorium pro měsíční čerpánÍ rozpočtu MČ prarra-Suchdo| v roce 2o12do vfše
1l12 schváleného rozpočtu na rok 2011

2 )uk | ádá

a) reálnyi pr běh čerpání rozpočtu pňizp sobit skutečnému objemu pouŽitelnlch prostiedkťr
b) včas a rádně splnit zejména zákonné a smluvní povinnosti městské části
c) v prípadě, Že není jistota potrebnyich finančních prostredkťr, neuzavírat nové smIuvní vztahy

T: po dobu rozpočtového provizoria roku 2012
Z: Rada

Souhlas návrh' v1iboru:

Podpis ověrovatele:

Podpis starosty MČ:



Usnese ni Zastupitelstva MČ Praha.Suchdol

č.j.6/8/2011
ze dne 22.9.2011

zAsTUPlTELsTVo Mč PRAHA-SUCHDoL

í )  s  c  h  v  a  !  u  j  e

a) Nav1išení rozpočtu městské části Praha-Suchdo| na rok 2011 o vratku 100% podí|u

městské části Piaha-Suchdo| na celkové danové povinnosti hl. m. Prahy na dani z príjmu

právnickfch osob zazdanovací období roku 2010 ve vyši 1 043,8 tis. Kč.

b) rozpoctové opatrení v souvis|osti s navyišením rozpočtu na rok2011 takto:

príjmová strana:
odpa 0 po|.4121- neinv. transfery pr i jaté od obcí, ÚZ99, orj  1000, zv!šit o Kč 1 043'800,-

vldajová strana:- 
odpa 3314 po|. 5011 . p|aty zam. V prac. poměru,ÚZ99, oRJ 607, zv|fšit o Kč 59.500,-
odpa 3314 po|. 5031 . povínné poj. na soc' zab,,Úz99, oRJ 607,zvÝ^š'it o Kč,l5.000,-
odpa 3314 po|. 5032 - povinné poj. na verej. zdravotnictví, Uz 99, oRJ 607, zvfšit

o Kč 5.500,-
odpa 6171po l .  5139 -  nákup mater iá |u i .n . ,ÚZ99,  oRJ 901,  zvy?ši t  o  Kč 69.000, .
odpa 6171po|. 5156 - pohonné hm. a maziva,Ú.z99, oRJ 901, zvi lšit  o Kč 19.800,.
odpa 6171po|. 5169 _ nákup ostatních s|uŽeb, Úz99, oRJ 901, zvfšit o Kč 300'000,.
odpa 9111pol '  6121 - budovy, ha|y stavby,Úz gg, oRJ 412, zv!šit o Kč 350.000,-(novy

kotel)
odpa 3111po|. 5331 _ neinv. príspěvek (MŠ Gagarinovei),ÚZ 99, oRJ 412, oRG 1, zvyšit

o Kč 225.000,- (na vybavení novyich tríd)

Úprava rozpočtu bude provedena pod čís|em 8022, dotace nepodléhá finančnímu vyporádání
za rok2o11s rozpočtem hl. m' Prahy za rok2011.

2 )uk l ádá

realizovat schvá|ené rozpočtové opatrení

T: Neprodleně
Z: vedoucí ekonomického odboru

Souhlas návrh' vyboru:

Podpis ověrovateIe:

Podpis starosty MČ:



Usnese ni Zastupitelstva MC Praha-Suchdol

ě.j.61912011
ze dne 22.9.2011

ZASTUPITELSTVO MC PRAHA-SUCHDOL

1)  s  c  h  v  a  I  u  j  e

změnu zŤizovací |istiny príspěvkové organizace Základní škola Mikoláše A|še, Suchdo|ská 360,
Praha-Suchdo| .s  učinností  k  1 .10 '  2011 '

2 )uk l ádá

a) Radě MČ zapracovat do hodnotících kritérií pro poskytování osobních príp|atkťr reditelťrm
škol odpovědnost za prováděnou ÚdrŽbu škol

b) Radě MČ zajistit pravide|nou kontro|u prováděné udržby ško| (2xza rok)

c) Radě MČ pripravit vfpťrjční smlouvu nemovitého majetku se zák|adní ško]ou'

T: Neprod|eně

Souh|as návrh. vyboru.

Podpis ověrovatele:

Podpis starosty MČ:



Usnese ni Zastupitelstva MC Praha-Suchdol

č.j.611012011
ze dne 22.9.2011

zAsTUPlTELsTVo MČ PRAHA.SUGHDoL

be re  na  vědomí

zprávu o prťrběhu stavby ,,Nástavba technického pavilonu lvtŠ oagarinova...

Souh|as návrh. vfboru:

Podpis ověrovate|e:

Podpis starosty MČ.



Usnese ni Zastupitelstva MČ Praha.Suchdo!

č.j.611112011
ze dne 22.9.2011

zAsTUPlTELsTVo Mč PRAHA.SUGHDoL

be re  na  vědomí

usnesení Rady MČ prarra-Suchd o| za uplynu|é období sdě|ená:

Záp isem z31.  zasedání Rady MČ Prana -  Suchdo|  ze dne 22.6.2o11
Zápisem z32. zasedání Rady tvtČ pratra - Suchdo| ze dne 13.7 ' 2o11
Zápisem z33. zasedání Rady MČ prana - Suchdol ze dne 2o.7,2011
Zápisem z 34' zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 27,7 ' 2o11
Zápisem z 35. zasedání Rady MČ Praha . Suchdo| ze dne B'8' 2011
Zápisem z36. zasedání Rady MČ Praha - Suchdo| ze dne 1o.8. 2a11
Zápisem z 37, zasedání Rady MČ Praha - Suchdo| ze dne 12'8.2o11
Zápisem z38. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 17 '8.2O11
Zápisem z39, zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 23'8' 2011
Zápisem z 40. zasedání Rady MČ Praha - Suchdot ze dne 31.8. 2o11
Zápisem z 41, zasedání Rady MČ Praha - Suchdo| ze dne 7 .9' 2011
Zápisem z 42. zasedání Rady MČ Praha - Suchdo| ze dne 14'9.2o11

Souh|as návrh. vyboru:

Podpis ověrovatele.

Podpis starosty MČ:


