
ZAPIS
ZE 4. ZASEDANI ZASTUPITELSTVA

mĚsrsrÉ cÁsrl PRAHA . sUcHDoL
DNE 28. CERVNA 2OO7

Účast pri zaháiení zasedání: 13 zastupitelťr
om|uven: pí Turchichová, lng. Ská|a
Starosta konstatova| , Že je prítomna nadpoloviční většina zastupitel , Zastupite|stvo
je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele S programem 4. zasedání ZMČ Praha _ Suchdol
Hlasování o navrŽeném programu 4.zasedání. pro: 13 , proti:O, zdrŽel se: 0

Určení zapisovate|e: Ing. Kru|íková _ tajemnice Ún/lČ

Pí Mgr. Halová poda|a námitku k zápisu ze 3. zasedání Zastupite|stva by|a omluvena
nikoli neom|uvena, jak je uvedeno v zápisu. Zápis bude opraven.

Vo|ba návrhového vyboru. NavrŽeni by|i: Mgr. Ha|ová, p. Čizer

H|asování o návrhu: pro: 13, proti: 0, zdrŽe| se: 0

Vo!ba ověiovatele. NavrŽena byla: Ing. Stolaiová

Hlasování o návrhu: pro: 13, proti: 0, zdrŽe| se: 0

Program zasedání:

0. Diskuse
V diskuzi nevystoupil Žádny občan.

1 . |nformace o proh|ášení náhradnice ze SdruŽení občanťr Suchdo|a (SoS)
zastupitelkou. S|ib nové členky zastupitelstva.
Starosta informova| Zastupite|stvo, Že paní JUDr. Z|ata Kohoutová poda|a rezignaci
na funkci Zastupitelky a radní. Na uvolněny mandát by|a Radou MČ prohlášena
náhradnice z kandidátky Sos paní RNDr. Ludmi|a Knappová, která sloŽila s|ib
zastupitele.

2. Volba členťr volební komise.

Jiran, |ng. Štepanková, p. Šima.

p. Jiran jednomyslně zvolen, pi

proti 0, zdrŽe| se: 1

Vo|ba predsedy volební komise.

H|asování o vo|bě:

Štepanrová jed nomysl ně zvolena,

NavrŽeni  by l i : Ing.

p.  Šíma - pro 12
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Vo|ba piedsedy vo|ební komise: členové vo|ební komise zvo|i|i predsedkyní pí |ng.

Štepanrovou.
Hlasování o usnesení: pro: 13 proti:0 zdrŽeI se: 0

3. Vo|ba člena Rady MČ Praha - Suchdol.

NavrŽen by|: p. JarosIav Lehoučka (oDS). Pan Lehoučka souhlasí s návrhem.

H|asování o vo|bě pana Jaroslava Lehoučky zač|ena Rady MČ Praha - Suchdol.

Bylo rozdáno 13 hlasovacích lístkťr, bylo odevzdáno 13 platnfch Iístkťr,9 zastupitelťr

voli lo pana Lehoučku. Pan Jaroslav Lehoučka byI zvo|en členem Rady MČ Praha -

Suchdol.

4' Vo|ba č|ena Kontro|ního v1iboru MČ Praha _ Suchdol.

NavrŽena byla paní Jaroslava Soukupová.

By|o rozdáno 13 hlasovacích lístkťr, by|o odevzdáno 13 platn17ch |ístkťr, pí

Soukupovou voli lo 10 zastupitelťl

Paní Jaros|ava Soukupová byla zvolena č|enkou Kontro|ního vyboru MČ Praha -

Suchdol.

H|asování o usnesení: pro: 13 proti: 0 zdrŽe| se: 0

Hlasování o usnesení:

Pred projednáním bodu 5 pan starosta piedal Íízení zasedání zástupkyni starosty

lng. Štěpánkové.

5. Projednání Závěreč,ného Účtu MČ Praha - Suchdo| za rok 2006. Diskuse: P. Jiran

komentoval zprávu o kontro|e hospodaiení. P. Beneš upozornil na chybu v materiálu

MHMP. HIasování o uSnesení: pro: 13, prot i:0, zdrŽe! se: 0

Po projednání bodu 5 predala lng. Štepanková |Ízení zastupitelstva p. starostovi.

6. Projednání pouŽití nevyčerpanych prostredk z priorit rozpočtu na rok 2007,

Diskuse: 0 H|asování o usnesení: pro: 13 proti 0 zdrŽe| se: 0

7. Prijetí daru od Letiště s.p. Městské části Praha _ Suchdol. Diskuse: P. Jiran se

dotáza| na k|íč pro rozdělení finančních prostiedkťr od Letiště s.p. mezi městské

části. P. starosta odpovědě|, Že klíč byl stanoven po dohodě všech zučastněnlch

pred 2 lety procentně. Mgr.Halová nesouhlasí s rozdě|ením _ Suchdol je postiŽen
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více neŽ Praha 6. Dá|e se dotáza|a na konkrétní rozdě|ení mezi navrhované akce.

Starosta odpovědě|, Že jsou piipraveny 3 projekty. Nejdťr|eŽitější akcí je oprava u!.

Vysokoškolská, kde zatím není známo, zda prostredky od h|.m. Prahy budou stačit,

pokud ne, prostredkY zdaru by se pouŽi|y na tuto akci .  Proto je pouŽití navrŽeno

variantně. P. Beneš navrhuje vytvoÍit skupinu |idí, která by vstoupila do jednání o

změně podmínek pri rozdě|ení prostredkťr. P. Čizew. informoval o historii darťr

z |etiště. P. Ptáček uved|, Žeje presto moŽno projednat jiné pĚerozdě|ení. P. starosta

informova| o pravděpodobném zahrnutí MČ do hlukového pásma, které by prines|o

v1iměnu oken. Zastupite|stvo doporuči|o Radě vyjednat |epší podmínky pro Suchdol.

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

Pred projednáním bodu 8 opusti|a zasedání pí Víšková a dostavi| Se pan Ská|a.

B. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1197t2 k.u. Suchdo|, u|' |nternacioná|ní.

Diskuse: P. Čizet< navrhuje vyrešit prípojku kanalizace domu č.p. 1020 do u|.

Gagarinova pred vyhIášením záměru na prodej. Upozorni|, Že obdobné pozemky

v této |oka|itě se proda|y jako nezastavite|né, umístění rodinného domu povaŽuje za

nerealizovate|né. Doporucuje uváŽit, zda 1e tam moŽno postavit rodinny domek, aby

nabyvate| moh| parce|u vyuŽít. P. Ptáček uved|, Že MČ potrebuje finance, nemťrŽe

predjím atzáměr kupce. P. Beneš se pripoji| knázoru na nutnost vyporádání umístění

kana|izační prípojky. Pí. Sto|arová uvedla, Že pri predchozÍch prodejích obdobn)/ch

pozemkťr v téŽe loka|itě se počíta|o s tím, Že pozemky nebudou zastavěny. Pí Halová

a p. Čizex navrhnu|i uvést v záměru skutečnost, Že v pozemku je umístěna

kana|izační prípojka. P. Beneš da| protinávrh, aby se nejprve vyťešilo věcné bremeno

a potom teprve se vyhlásil záměr na prodej. Pí Halová upozorni|a, Že tímto návrhem

záměru uvádí Zastupite|stvo veĚejnost v omyl. P. Ská|a diskutoval moŽnosti v|oŽení

věcného biemene a navrh| do záméru povinnost nabyvate|e pre|oŽit stávající

kana|izační prípojku do jiné trasy na v|astní nák|ady. P. Čizet< upozorni|, Že v pĚí|oze

návrhu zna|eckém posudku uvedená skutečnost kana|izační prípojky není pro

občana čite|ná, je treba to uvést v textu záměru. P. Ptáček navrhuje záměr dop|nit o

sdělení kana|izační prípojce a pí Knappová dopInit podmínku pĚeloŽení prípojky.

Podpis ověiovate|e:
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Starosta navrhuje v|oŽit utoŽení projednat v|oŽení věcného biemene pro pana
Vo|aufa. P. Ptáček nesouhlasí' Mgr. HaIová upozornila, že není moŽno jednat
V rozporu s dobrymi mravy, navrhuje stáhnout návrh z jednání a problém nejprve
vyrešit' K jejímu návrhu se pripoji| pan Čize*. P. starosta doplni|, Že netze paraIelně
projednávat v|oŽení věcného bĚemene a současně vyh|ásit záměr na prodej
pozemku, k tomu se pripojil i navrhovate! a stáhnut návrh usnesen i z projednání.
Usnesení bylo staŽeno z pro1ednání.

9' Návrh na odpis poh|edávky po ukončeném konkurzu. Diskuse: 0 Hlasování o
usnesení: pro: 13 proti:0 zdrŽe| se: 0
10' Návrh na uplatné nabytí pozemku parc.č.144|2 k.Ú. Suchdol o vyměre 15 m2 od
Heleny Vojtěchovské a V|adimíra Vojtěchovského do v|astnictví h|.m. Prahy, svěiena
správa nemovitosti MČ Praha _ Suchdo|. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 13
proti: 0 zdrŽel se: 0

11. Návrh na Úp|atné nabytí pozemku parc.č. 148t2 k.Ú. Suchdol o vyměŤe 4 m2 od
Stanis|avy Hrebíkové a Zdenka Hrebíka do vlastnictví hl.m. Prahy, svěĚena správa
nemovitosti MČ Praha - Suchdo|. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 13 proti: 0
zdrŽe| se: 0

12. Návrh na Úplatné nabytí pozemku parc. č. 15O|2 k.u. Suchdo| o vyiměre 1 m2 od
Michaely Ha|uzové a lng. Jirího Ha|uzy do vIastnictví hl.m. Prahy, svěiena správa
nemovitosti MČ Praha - Suchdo|. Diskuse: 0. HIasování o uSnesení: pro: 13 proti: 0
zdrŽe| se: 0

13. Návrh sm|ouvy o věcném biemeni na pozemku
a.s. Pan Ptáček, vzhledem k tomu , Že v dotčeném
h|asování o usnesení č. 13. Diskuse: 0 Hlasování
se: 1

Pred projednání bodu č. 14 preda| starosta íízení zasedání lng. Štepankové.
14. Projednání návrhu změn v|ny 06 Územního plánu hI.m. Prahy. Diskuse: 0.
H|asování o usnesení: pro: 12 proti : O zdžel se: 1

parc.č. 2375, k 'u. Suchdo| s PRE
domě bydlí, oznámi|, Že se zdrŽí

o usnesení: pro. 12 proti: 0 zdrŽe|

Po projednání bodu 14 lng. Štepanková pieda|a Ťízení zasedání p.starostovi.
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1 5. Usnesení Rady MČ Praha Suchdo I za up|ynu|é období. Diskuse: 0
Zastupite|stvo bere na vědomí.

16. lnterpelace

Starosta podrobněji informova| o někten.ich událostech z období od postedního
zasedání Zastupitelstva - plynofikace ul. osvobozeni, situace na odboru rea|izace
staveb, d opravy a Životního prostiedí, setkání s občany italského města S armede.
Ing. Štěpánková informovala o novych webovfch stránkách. Zastupitelé souhlasi|i, Že
budou na webovych stránkách uverejněny fotografie zastupitelťr' Pan starosta dále
informoval o zamyšlenych akcích - oprava kana!izace v u|. Vysokoškolská a zilzeni
dalšího oddělení v MŠ Gagarinova. P. Čtzex Se dotáza| na pokračování studie
dostavby MŠ - starosta odpovědě| Že se piipravuje dokumentace ke stavebnímu
povo|ení, Rada má záměr poŽádat o finanční prostredky pro tuto akci z rozpočtu
hl'm. Prahy, bude se jednat o další oddě|ení pro 25 dětí a prípadně prostory pro
DDM.

P. Čizet< se dále dotáza| na organ izační změnu zrušení místa kronikárky a
právníka. odpověděla tajemnice činnost kronikárky je nově zajištěna formou
dohody o provedení práce, která lépe vyhovuje charakteru práce; místo právníka
nebylo dlouhodobě obsazeno, právní s!uŽby jsou zajišt'ovány smluvně.
Mgr. Halová v Kamycké ulici se dodě|ala kanalizace a nebyl obnoven chodník
k prechodu k byvalému zdravotnímu stredisku Žádá, aby Rada zhotovite|e
kanalizace žáda|a o obnovení p vodního stavu a očištění chodníku dotčeného
stavbou. Dále navrhuje, aby MČ poŽadovala na majiteli pozemku vedIe kadernictví
na Kam1ické u|ici, aby svťrj pozemek ud rŽova|.
P. starosta odpovědě|, Že na ul. Kamycká bude po dokončení kana|izace ještě
provedeno veiejné osvětlení, pak bude chodník obnoven'
RNDr. Knappová upozorni|a na situaci na fotbalovém hrišti v u|. Suchdolská, kde je
pravidelně rušen noční k|id. P. starosta uved|, ŽejiŽ projednal věc s majitel i hriště a
poŽáda! Městskou poIicii o prověiení situace a z1ednání nápravy.

Zasedání bylo ukončeno Ve 21,05 hod.

Podpis ověiovate|e:

Podpis zapisovatele:

Podpis starosty MČ:

,  L ,  /

i r+r,u-Í,rru-
<_ LA


