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Starosta přivítal přítomné zastupite|e na 7. zasedání zastupitelstva.
Účast na zasedání. 15 zastupite|ů
Omluveni: 0
Starosta konstatova|, že je přítomna nadpoloviční většina zastupite|ů, Zastupite|stvo je
usnášeníschopné.

Starosta seznámi| zastupite|e s návrhem programu 7. zasedání ZMÓ Praha - Suchdo|.

H|asování o programu7. zasedání: pro: 15, proti: 0, zdrŽe| se: 0

Vo|ba navrhovate|ů: navrŽeni by|i: Mgr. Kuna, p. Ptáček

H|asování o návrhu: pro: 15 , proti: 0, zdrŽe|se: 0

Vo|ba ověřovate|e: navrŽena by|a: Mgr. Mi|otová

H|asování o návrhu: pro 14, proti: 0, zdrŽe| se. 1

Určení zapisovate|e: Ing. Jana Krulíková, tajemnice ÚvtČ Praha-Suchdo|

Program zasedání:

0. Diskuse.

Ing. Sto|ařová se z pověření kontrolního výboru dotáza|a na funkci ku|turní pracovnice -
starosta odpověděl' Že pracovnice připravuje ku|turní akce, koordinuje subjekty, které se
účastní kulturních akcí, spravuje webové stránky a facebook, provádí vyh|edávání grantů'
Funkce je p|acená a to v rozsahu 12 hodin týdně. P. Ptáček vyjádři| názor, Že tuto činnost by
moh|a vykonávat ku|turní komise a p|at ušetřit. RNDr. Knappová sdě|i|a, Že ku|turní komise
není schopna uvedené činnosti vykonávat. P. Ptáček se dotázal, zda by| učiněn pokus
o posí|ení komise. Pí Knappová uved|a, Že všechny moŽnosti by|y vyčerpány. Doc. Beneš
uvedl, že za věci musí být někdo zodpovědný na jiné úrovni, neŽ je dobrovo|ná práce. Je
třeba počkat na zkušenosti. o prob|ému dá|e diskutova|i Mgr. Kuna, Mgr. Borová, p. Ptáček,
Bc. Doubková.

|ng. Sto|ařová se dá|e dotáza|a na činnost občanského sdruŽení Šestikráska na zák|adní
škole. P. starosta odpověděl, Že toto občanské sdruŽení organizuje zď1mové krouŽky na
zák|adní ško|e. Toto sdruŽení pracuje také na zák|adní ško|e na Náměstí Svobody, odkud
přišla nová pí ředite|ka. Je třeba vzájemné vztahy sdruŽení se ško|ou vyjasnit. P. Ptáček
doporuči|, aby činnost občanského sdruŽení by|a oddě|ena od základní ško|y, zejména na
webových stránkách.

Mgr. Borová se dotáza|a na zdražení kroužků a nájemného za prostory za kroužky, zda
nájemné je příjmem ško|y. P. starosta uvedl, Že je to příjem ško|y.
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Mgr' B|ahnová se dotáza|a na grant poskytnutý zák|adní ško|e na zdjezd do
Sachsenhausenu, kdyŽ se ve ško|e učí německy minimum dětÍ' Pí Knappová uved|a, Že se
nejedná o jazykový projekt, a|e o projekt zaměřený na občany vězněné v koncentračním
táboře Sachsenhausen; tento projekt by|v minu|ostive|mi úspěšný.

Mgr. Mi|otová se vyjádři|a ke své situaci v ro|i zaměstnance ško|y a zároveřl zastupite|ky.

K prob|ematice zák|adní ško|y dá|e diskutova| p. Ptáček a konstatova| spo|ečně
s Mgr. Mi|otovou, Že ani oDS a ani Čsso se nevyjadřova|y k zá|ežitostem ško|y. K situaci se
vyjádři|a také Mgr. B|ahnová.

P. Ptáček se dotáza| na stíŽnost rodičů, která se projednáva|a v Radě. P. starosta o stíŽnosti
informoval.

Bc. Doubková _ dotáza|a se zda |ze rych|ost omezenou na 30 km/hod zvýšit na 40 kmihod.
Starosta uved|, Že tak by|o rozhodnuto z důvodu bezpečnosti si|ničního provozu a
připomínkou se bude zabývat.

P. starosta předal řízení zasedání |ng. Hořejšovi.

í. Návrh priorit rozpočtu MČ Praha.Suchdot na rok 2012. Diskuse: p. Ptáček doporučuje
při|oŽit k návrhům usnesení důvodovou zprávu. P' Ptáček doporučuje vynechat prioritu č. 1)
(projektová dokumentace) a č. 3) (výtah v budově úřadu). P. starosta objasni|, Že projektová
činnost se netýká jen budovy Úřadu. Výtah v budově úřadu je pro staré občany, aby se jim
zpřístupni|a vyšší patra. Doc. Beneš povaŽuje vybudování výtahu v budově úřadu za
potřebné. Ing. Ská|a připomenu|, Že existují vyh|ášky, které poŽadují bezbariérový přístup do
veřejných budov. P. Ptáček není proti stavbě výtahu, a|e domnívá se, Že to není vhodné
vpříštím roce. P. Ptáček předloŽi| protinávrh k usnesení - vypustit prioritu č' 1) a č.3)
znávrhu usnesení. Hlasování o protinávrhu: pro protinávrh: 6, proti: 8, zdrŽe| se: 1.
Protinávrh neby| přijat' H|asovánío usnesení: pro: 8 proti: ozdrŽe| se: 7.

2. Návrh vyrovnaného rozpočtu Mč Praha.Suchdol na rok 2012 - 2. čtení. Diskuse: |ng.
Ská|a se dotázal na příjmovou po|. neinvestiční transfery od obcí - p. starosta uved|, Že se
jedná o platby za Žáky z jiných obcí, jejichŽ poěet není dosud znám' P. Ptáček upozorni| na
nárůst bankovních pop|atků pro přesun prostředků na účty zřÍzené v souvis|osti s úvěrem
u Čsoa. P. Štů|a, vedoucí Eo odpovědě|, Že k nárůstu nedojde, protoŽe přrjmy a výdaje
budou realizovány prostřednictvím těchto nově zřizovaných účtů. H|asování o usnesení: pro:
15 proti: 0 zdrŽe| se. 0.

3. Návrh rozpočtového opatření - převedení plánovaných prostředků na akci
,,Zateplení Steh|íkova.. do odpa 3612 (bytové hospodářství). Diskuse: 0 H|asování
o usnesení: pro: 15 proti: 0zdrŽe| se: 0.

4. Převod finančních prostředků z rozpočtu Mč na rok 201í do Fondu rezerv a rozvoje.
Diskuse: 0 H|asování o usnesení: pro: 15 proti: 0zdrže| se: 0.

Po projednání bodu 4. zasedání opusti|a Mgr' B|ahnová.

5. Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 230111, k.ú. Suchdo! od Státního veterinárního
ústavu Praha do vlastnictví ht.m. Prahy, správa nemovitosti svěřena Mč Praha.
Suchdol. Diskuse: p. Ptáček : dotáza| se, zda se jedná o ce|ou u|ici - p. starosta odpovědě|,
Že spo|ečně s ostatními pozemky, které jsou ve správě MC Praha-Suchdo| nebo jsou
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předmětem převodu od státu, |eŽí pod ce|ou u|. Síd|ištní. H|asování o usnesení: pro. 14
proti. 0 zdrže| se. 0.

Po projednání bodu č. 5. se na jednání vráti|a Mgr. Blahnová.

6. Úp|atné nabytí pozemku parc.č. 128915, k.ú. Suchdol, u|. Májová, od společnosti
Vl|adům Májová s.r.o. do vlastnictví h!'m. Prahy, správa nemovitosti svěřena Mc
Praha-Suchdo|. Diskuse: 0 H|asovánío usnesení: pro: 15 proti: ozdrŽe| se: 0.

7.Yýzva Zastupitelstvu hl.m. Prahy k obnovení sněmu starostů městských částí h|.m.
Prahy. Diskuse: p. Ptáček: Doporučuje, aby byla před|oŽena k projednávaným bodŮm
důvodová zpráva, P. Ptáček nepovaŽuje zavedení sněmu starostů za nezbytné. Doc. Beneš
podpořil myš|enku vzniku sněmu starostů jako podporu zájmů ma|ých městských částí.
lng. Skála podpoři| snahu o obnovení sněmu starostů. H|asování o usnesení. pro: 12 proti:O
zdrŽe| se: 3.

8. Návrh novely jednacího a volebního
Diskuse: P. Ptáček diskutova| k pořizování
pro: 15 proti: 0 zdrže| se: 0.

9.Zpráva o průběhu stavby ,.Nástavba technického pavilonu Ms Gagarinova''.
Diskuse: 0. Zastupite|stvo bere zprávu na vědomí.

Po projednání bodu 9 jednání opustila lng. Sto|ařová.

10. Vyhodnocení záměru č.28.201í na prodej pozemků parc.č. 122511, k.ú. Suchdo| a
pozemků 122512,3, k.ú' Suchdo! včetně prodejních pavilónů. Prvním krokem při
vyhodnocení by|o otevření doručených 9 obálek. otevírání obá|ek provedIi č|enové
návrhové komise. Jména uchazečů a navrhované ceny byly zapsány do tabulky, která je
pří|ohou usnesení. Diskuse: 0 H|asování o usnesení: pro: 14 proti: 0zdrŽe| se: 0.

í1. Usnesení Rady Mč Praha.Suchdo! za uplynuté období. Diskuse: Rada bere na
vědomí.

12.Úprava rozpočtu MČ Praha.Suchdol na rok 2011- financování rekonstrukce kotelen
V MS Gagarinova. Diskuse: lng. Vik dop|ni| předklad p. starosty o informaci, Že návratnost
investice do nových kot|ů se předpokládá 3-4 roky. Hlasování o usnesení: pro. 14 proti: 0
zdrŽe| se: 0.

13. lnterpelace.

P. starosta poděkova| zastupite|ům a občanům za účast.

Zasedání bylo ukončeno V 21,40 hod'

řádu Zastupltelstva Mč Praha.Suchdol.
záznamu z jednání. H|asování o usnesení:
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