
ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ Praha - Suchdol
dne 27.03. 2003

Účast při zahájení zasedání: 13 zastupitelů
Omluveni: pí. Víšková, pan Ptáček
Neomluven:
Seznámení s programem 3. zasedání ZMČ. P. Pytlíček podal návrh doplnit program o bod volba předsedy
finančního výboru, zařazený za bod č. 6
Hlasování o doplnění programu 3. zasedání ZMČ: pro: 13 , proti: 0, zdržel se: 0
Volba návrhového výboru: Mgr. Borová, p. Holý pro: 13 , proti:0, zdržel se: 0
Volba ověřovatelů: pro: , proti:0, zdržel se: 0
Určení zapisovatele: Ing. Krulíková - tajemnice MÚ

Program zasedání:
Diskuze

Odpovědi na interpelace:
Silniční zpomalovací pruhy v ulici K Roztokům. Odpověděl Ing. Hejl - seznámil veřejnost se
stanoviskem silničního správního úřadu, který pasy nedoporučil. Komise územního rozvoje doporučila
neumístit pasy na této komunikaci, doporučila budovat oblast Nového Suchdola jako obytnou zónu a
současně požádat policii ČR o měření rychlosti v ul. K Roztokům. Paní Čedíková upozornila na to, že
chodníky jsou v části komunikace u ul. Suchdolské úzké. Starosta odpověděl, že zde je nutný užší
chodník nebo jednosměrná ulice. Pan starosta odpověděl, že se bude situace na začátku ulice K
Roztokům dále řešit.
Louže na chodníku ul. Suchdolská - odpovídá starosta: v chodnících budou opět výkopy, při této
příležitosti bude MČ žádat na TSK opravu.
Svěření pozemků:
Vyčíslení podílu Dolního Sedlce na celkovém rozpočtu MČ. Odpověděl starosta.
Memorandum o sevrní části silničního okruhu bylo v kopii předáno zastupitelům
Pí. Suchá - v rámci stavebních akcí ČD se objevují černé skládky, pí. Suchdá žádá úřad o kontaktování
Českých drah, aby udržovali při stavbě pořádek (chemická WC) a odbor živ. prostředí o kontroly
dodržování pořádku. Pí Suchá žádá o svolání schůzky s projektanty ČD o tvaru stavby. V souvislosti s
plánovanou rekonstrukcí ulice Roztocká žádá o umístění svodidel na straně, kde jsou rodinné domy.
Pí Koutníková upozornila na problémy s určením původce skládky, bude v tomto smyslu požádána
Městská policie o sledování této problematiky.
Mgr. Lacinová připomněla problematiku likvidaci odpadů v zahrádkových koloniích.
Mgr. Matula - připomíná pravomoc městské části při pokutování za skládky.
Pí Suchá upozornila na skládku u Sedleckých schodů a v Dolnici a v ul. Roztocká.
P. Lorčenko - informoval o reakci hl.m. Prahy - OMI MHMP - na petici občanů Horního Sedlce -
budou ukončena územní řízení na stavbu kanalizaci v Dolním Sedlci, Horním Sedlci, MČ získá další
finanční prostředky na investice, není však určeno jak do budoucna budou zafinancovány jednotlivé
akce.
p. Pytelka: Zeptal se na výsledky šetření v restauraci Krušovická beseda. Odpověděla tajemnice, že
šetření bylo provedeno za přítomnosti hygienika, státního stavebního dohledu, odboru výstavby ÚMČ
Praha - Suchdol. Opatření budou specifikována Odborem výstavby ÚMČ v rozhodnutí (jedná se o
zákazu přečerpávání obsahu jímky, zřízení parkoviště, měření hlučnosti diskotéky).
Pí Venzarová se zeptala, jaká částka z objemu financí na investice bude věnováno na Dolní Sedlec. p.
starosta uvedl, že uvedená částka rozdělena. Mgr. Halová uvedla, že měla jednání s představiteli OMI a
požadovala prioritu pro Dolní Sedlec a ta jí byla přislíbena.
Před projednáním bodu 1 opustil zasedání Mgr. Matula.

0.



Schválení dodatku č. 2 Zřizovací listiny Základní školy Mikoláše Alše v souvislosti se změnou
provozování školní jídelny. Diskuze 0. Hlasování o usnesení: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 2

1.

Po projednání bodu č. 1 se na zasedání vrátil Mgr. Matula
Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2124 v k.ú. Suchdol, ul. Ke Stavebninám, o výměře 245
m2. Diskuze: Mgr. Halová. Hlasování o usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1

2.

Usnesení zastupitelstva Městské části Praha - Suchdol o poskytnutí prostředků z Povodňového fondu
hlavního města Prahy na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 jednotlivým
žadatelům. Diskuze: 0 Hlasování o usnesení: 13 pro: 0 proti: 0

3.

Volba předsedy kontrolního výboru. Kontrolní výbor navrhuje, aby předsedou kontrolního výboru byl
pan Mgr. Jiří Matula. Diskuze: 0. Hlasování o volbě pana Mgr. Matuly předsedou kontrolního výboru:
pro 13, proti: 0, zdržel se: 0

4.

Volba předsedy finančního výboru. p. Pytlíček navrhnul na funkci předsedkyně finančního výboru Ing.
Janu Müllerovou. Diskuze k návrhu: Mgr. Halová. Hlasování o volbě paní Ing. Jany Müllerové
předsedkyní finančního výboru MČ Praha - Suchdol

5.

Usnesení Rady Městské části Praha - Suchdol za uplynulé období6.
Interpelace

Mgr. Matula: interpeloval, proč představitelé MČ zasílají bez projednání v zastupitelstvu dopisy na
Ředitelství silnic a dálnic a ministerstvo dopravy a spojů. Otázka na Ing. Hejla, kolik členů má sdružení
PŘÍSO. Ing. Hejl odpověděl, že zaregistrováni jsou 3 členové výboru. Mgr. Halová upozornila, že bylo
obejito zastupitelstvo a žádá o projednání podobných vyjádření před odesláním.
P. Pytelka uvedl, že problematika je věcí všech občanů, kteří by se měli k problematice vyjádřit.
Mgr. Matula uvedl, že o tom co se projednává v radě by mělo být informováno zastupitelstvo, Mgr.
Matula jako zastupitel nesouhlasí s postupem rady.
Starosta uvedl, že každé volby jsou svým způsobem referendem o dálnici a usnesení k dálnici z
minulosti byla přijata nadpoloviční většinou zastupitelstva.
Mgr. Halová uvedla, že se jedná o obcházení zastupitelstva.
Mgr. Matula uvedl, že jako předseda kontrolní komise, žádá aby nové zastupitelstvo zvolené 27.11.
2002, aby stará rada udělala bilanci splněných a nesplněných úkolů z minulého období zpráva o stavu
obce. Mgr. Matula žádá, aby nově zvolená rada na příštím zasedání předložila programové prohlášení
Rady MČ Praha - Suchdol.
Pan starosta uvedl, že bilanci minulé rady uveřejnil v Informacích pro občany Suchdola a Sedlce.
Programové prohlášení Rady MČ Praha - Suchdol bude předloženo na příštím zasedání rady.

7.

Zasedání bylo ukončeno v hod.



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 3/1/2003
ze dne 27.3. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
škola Mikoláše Alše, Praha - Suchdol, Suchdolská 360

1.

u k l á d á2.
podepsat schválený dodateka.
opatřit dodatek č. 2 podpisem pověřených zastupitelů (§ 43 zákona č. 131/2000
Sb. v platném znění)

b.

T: Neprodleně
Z: ad a) Starosta
    ad b) pověření zastupitelé

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 3/2/2003
ze dne 27.3. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

v y h l a š u j e záměr na prodej pozemku parc.č. 2124 v k.ú. Suchdol, ul. Křičkova, o

výměře 245 m2
1.

s t a n o v u j e2.
prodej zájemci, který nabídne nejvyšší cenu; zájemci svůj návrh zašlou na
adresu Úřadu Městské části Praha - Suchdol, Internacionální 734, 16500 Praha
6 - Suchdol, obálku označí slovem "soutěž" a číslem záměru

a.

minimální cenou je cena stanovená znaleckým posudkem ve výši 598.580,- Kčb.
nabídky budou po uplynutí lhůty pro vyvěšení záměru, která činí 30 dní,
vyhodnoceny na nejbližším zasedání zastupitelstva MČ

c.

smlouva bude podepsána do 45 dnů od schválení záměru zastupitelstvemd.
kupní cena musí být uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvye.

u k l á d á zveřejnit záměr na úřední desce Úřadu MČ Praha - Suchdol po dobu 30 dní3.

T: neprodleně
Z: starosta

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 3/3/2003
ze dne 27.3. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e1.
Poskytnutí příspěvku z Povodňového fondu hl.města Prahy na opravy bytového
fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 pro žadatele a do maximální výše
uvedené v neveřejném seznamu, který je přílohou tohoto usnesení, v celkové

a.



výši 1.703 tis. Kč.
Následující způsob čerpání příspěvku: V souladu s čl. 4 Pravidel pro
poskytování finančních prostředků z povodňového fondu hl.města Prahy na
opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, schválené
usnesením zastupitelstva MČ č. 2/3/2003 ze dne 18.2. 2003, bude příjemce
čerpat příspěvek v několika etapách. Výše příspěvku v jednotlivých etapách
čerpání je závislá na výši finančních prostředků, které obdrží Městská část
Praha - Suchdol z povodňového fondu hlavního města Praha na opravu
bytového fondu poškozeného povodní v roce 2002. Konečná výše příspěvku
může být v souladu s čl. 4 Pravidel pro poskytování finančních prostředků z
povodňového fondu hl.města Prahy na opravy bytového fondu poškozeného
povodněmi v roce 2002 zkrácena. Prostředky lze čerpat nejpozději do 31.12.
2003

b.

u k l á d á2.
Uzavřít s příjemci uvedenými v neveřejném seznamu "Smlouvu o poskytnutí
příspěvku z povodňového fondu hlavního města Prahy na úhradu části nákladů
spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených povodněmi v roce 2002".

a.

Poskytnout příjemci v souladu s Pravidly pro poskytování finančních prostředků
z povodňového fondu hl.města Prahy na opravy bytového fondu poškozeného
povodněmi v roce 2002, schválené usnesením zastupitelstva MČ č. 2/3/2003 ze
dne 18.2. 2003, tímto usnesením a uzavřenou "Smlouvou o poskytnutí příspěvku
z povodňového fondu hlavního města Prahy na úhradu části nákladů spojených
s opravou staveb pro bydlení poškozených povodněmi v roce 2002" schválené
příspěvky.

b.

Provádět kontrolu účelovosti využití poskytovaných prostředků.c.
Neprodleně písemně informovat příjemce o možnosti dalšího čerpání příspěvku
po obdržení finančních prostředků Městskou částí Praha - Suchdol z
povodňového fondu hl. m. Prahy na opravu bytového fondu příjemce.

d.

Informovat zastupitelstvo o průběhu čerpání příspěvkůe.

Termíny: ad a) neprodleně
    ad b) podle předkládaných dokladů do 31.12. 2003
    ad c, d, e) průběžně
Zodpovídá: ad a) starosta
    ad b) Ekonomický odbor ÚMČ Praha - Suchdol
    ad c) d) Úřad MČ Praha - Suchdol
    ad e) rada MČ Praha - Suchdol

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 3/4/2003
ze dne 27.3. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

z v o l i l o
pana Mgr. Jiřího Matulu

předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 3/4/2003
ze dne 27.3. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

z v o l i l o
paní Ing. Müllerovou

předsedkyní finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol č.j. 3/5/2003
ze dne 27.3. 2003

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

b e r e n a v ě d o m í:
usnesení Rady Městské části Praha - Suchdol za uplynulé období sdělená:
Zápisem z 8. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 10.2. 20031.
Zápisem z 9. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 17.2. 20032.
Zápisem z 10. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 3.3. 20033.
Zápisem z 11. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 10.3. 20034.
Zápisem z 12. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 17.3. 20035.


