
ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ Praha - Suchdol

dne 29.1. 2004
Účast při zahájení zasedání: 15 zastupitelů
Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta informoval, že do
desek je vložena Zpráva o činnosti Rady MČ Praha - Suchdol za období do 31.12. 2003.
Starosta uvedl, že usnesení z minulých zastupitelstev jsou naplněna.
Starosta seznámil zastupitele s programem 9. zasedání ZMČ Praha - Suchdol.
Mgr. Matula navrhnul zařadit bod rozprava o Zprávě o činnosti rady za období do 31.12. 2003.
MUDr. Radvanská navrhla, aby zpráva byla zařazena na příští zasedání zastupitelstva.
Hlasování o protinávrhu MUDr. Radvanské: pro 8, proti 7 zdržel se 0
Hlasování o návrhu Mgr. Matuly pro: 7, proti: 8, zdržel se: 0
Hlasování o navrženém programu 9. zasedání: pro: 10 , proti: 5, zdržel se: 0
Volba návrhového výboru. Navrženi byli: Ing. Skála, p. Pytlíček
Hlasování o návrhu: pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 7
Volba ověřovatelů. Navrženi byli: p. Turchichová., Mgr. Borová
Hlasování o návrhu: pro: 13 , proti: 0 , zdržel se: 2
Volba volebního výboru. Navrženi byli: Mgr. Lacinová, pí Valentová, p. Holý
Hlasování o volebním výboru: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
Předsedkyní volebního výboru byla členy zvolena pí Lacinová
Určení zapisovatele: Ing. Krulíková - tajemnice ÚMČ
Starosta informoval o setkání suchdolských a sedleckých občanů s projektanty a investorem k projektu k
územnímu řízení na stavbu silničního okruhu kolem Prahy, stavba 518,519, které se bude konat dne 26.2.
2004, pozvánka bude uveřejněna v připravovaném vydání Informací pro občany Suchdola a Sedlce a na
úředních deskách. Dotaz Mgr. Matuly - provoz v ul. Uzoučká, Špačkova, Křičkova, Rackova po dobu stavby
Central Groupu. Bude vybudována komunikace směrem do Horoměřic, vozidla stavby nebudou používat
uvedené komunikace. Dotaz k bezpečnosti v ul. Gagarinova - pojednání s městskou policií bylo rozhodnuto
značku zákaz vjezdu odstranit, neboť je třeba do této části ulice zajíždět, v případě potřeby pokutovat vozidla
stojící na chodníku.

Program zasedání
Diskuse
Pí Gröeschelová - dotaz na žádost o dotaci 100 mil. Kč na investiční akce v MČ. Starosta odpověděl -
žádost byla projednána při projednávání dotačních vztahů na rok 2004 s náměstkem primátora.
Náměstek primátora Paroubek přislíbil odpověď, dosud neodpověděl. V rozpočtu hl.m. Prahy pro MČ
Praha - Suchdol byla Zastupitelstvem hl.m. Prahy pro investiční akce v MČ schválena částka 7 mil. Kč.
11 milionů, které MČ Praha - Suchdol dostala v roce 2003, nebylo do konce roku 2003 městským
investorem (OMI Magistrátu hl.m. Prahy) prostavěno.
P. Ptáček se zeptal, jakým způsobem žádala Rada MČ Praha - Suchdol o uvedenou dotaci. Dle jeho
informací bylo zažádáno nedostatečně.
Ing. Fafejtová: S jakým výsledkem projednala žádost Rada hl.m.Prahy. p. starosta: p. Paroubek byl
radou hl.m. Prahy pověřen aby na žádost odpověděl. MČ Praha - Suchdol.
Mgr. Halová - dle jejích informací byly radou MČ změněny priority, nebylo tedy možno stavby
stihnout.
P. starosta uvedl, že priority byly změněny na žádost investora, tedy OMI MHMP.
p. Hejl - rada rozhodla proti záměrům OMI pouze v případě kanalizace k dosud nepostaveným stavbám
EKOSPOLU, protože zde je málo připojených nemovitostí stávajících občanů.
Mgr. Matula uvedl, že usnesení, které bylo přijato, nebylo podloženo projekty a plány a rozpisem
požadovaných prací.

1.



Ing. Skála - uvedl, že městský investor dluží z minulých let městské části Praha - Suchdol velké
množství finančních prostředků.
P. Ptáček požadoval předložení dopisu, který rada MČ zaslala na hl.m. Prahu.
Pí Venzarová: dotaz kdo rozhoduje o prioritách výstavby . Ing. Hejl - o prioritách investiční výstavby
rozhoduje rada na základě doporučení komise územního rozvoje.
Pí Venzarová požadovala vyčíslení celkové částky na infrastrukturu, kterou v minulých letech obdržela
MČ včetně vyčíslení, co z těchto peněz bylo investováno v Dolním Sedlci od připojení Sedlce k MČ
Praha - Suchdol.
Pí Suchá - dotaz na rekonstrukci Roztocká - je plánována schůzka občanů Sedlce s projektanty
rekonstrukce Roztocká, která se uskuteční 16. února 2004 v 18.00 hod v zasedací síni SDM Sedlec,
Roztocká 33. Otázkou je zda budou věnovány investice do kanalizace v ul. Roztocká, která by měla
předcházet rekonstrukci komunikace.
Ing. Bucek - uvedl příklad malé obce, kde byla připravena žádost o investice z fondů EU. Ing. Hejl
uvedl, že obcí je Praha, která připravuje projekty a neumožňuje samostatné podávání žádostí.
Pan Lorčenko - vyzval zastupitele a občany aby postupovali společně při žádostech o finanční
prostředky. P. starosta odpověděl, že iniciativa občanů a představitelů obce se nesetkává s odezvou od
orgánů, které rozhodují o finančních prostředcích.
Ing. Bucek - je třeba zaslat písemnou žádost o prostředky ze strukturálních fondů EU na MHMP,
bude-li tato žádost odmítnuta, může se pokračovat jiným způsobem. Žádá zastupitelstvo o aktivní
přípravu žádosti o prostředky z EU. Ing. Hejl - nabízel při jednání se ZAVOS spolupráci MČ Praha -
Suchdol při podání žádosti do EU jakoukoli formou, tato žádost byla odmítnuta. Ing. Bucek doporučuje
požádat ZAVOS o projekty na investiční akce v MČ Praha - Suchdol, aby mohly být využity pro žádost
o finance z EU. P. starosta pozval Ing. Bucka na jednání rady.
Projednání rozpočtu MČ Praha - Suchdol na rok 2004. Diskuse: Ing. Fafejtová diskutovala k
jednotlivým položkám s požadavkem na jejich vysvětlení. Mgr. Halová - na co bude použit na fond
rozvoje. Nejsou stanoveny priority a v důvodové zprávě není podrobně vysvětleno, na co se peníze
rozpočtují. Není uveden stav účtů, není známo jaké finanční prostředky MČ má k dispozici. Ing. Hejl -
priority byly stanoveny v září roku 2004. Multikára byla nakoupena na konci roku, neboť v září nebylo
jasno, zda MČ dostane dotaci na opravu domu č.p. 33 (oprava po povodni).
p Turchichová - uvedla, že rozpočet byl opakovaně projednán ve finančním výboru zástupci všech
stran, kteří mohli své připomínky projednat v rámci jednání finančního výboru a tím ovlivnit podobu
rozpočtu.
P. Pytlíček uvedl na dotaz na dětské hřiště - bude postaveno investorem stavby bytových domů, které
se staví na Výhledech a to do konce roku.
p. Štrync - podrobně uvedl náklady na zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů včetně nákladů
na jednotlivé druhy pomůcek. V loňském roce byla na financování použita dotace z MHMP.
Ing. Fafejtová - dotaz na zařazení jednotky - jednotka je zařazena jako JPO 3.
p. Olejník - k problematice dětských hřišť - je nejprve třeba zabezpečit jejich bezpečnost.
Hlasování o usnesení: pro: 8 proti: 7 zdržel se: 0

2.

Volba členů rady MČ Praha - Suchdol
Diskuse: Ing. Skála se dotázal na politická jednání o složení rady. P. Ptáček informoval o návrhu ze
strany ODS, který nebyl akceptován. Mgr. Matula - navrhnul odstoupení současné rady a volbu rady
nové, jestliže bude návrh odmítnut, nebude změna ve složení rady. Navrhuje též, aby případní kandidáti
sdělili představy o své činnosti v radě.
Mgr. Matula - přednesl svůj posudek ke zprávě o činnosti rady. Na závěr vyslovil nedůvěru radě. P.
starosta upozornil, že tento bod nebyl zařazen do schváleného programu 9. zasedání.
Vlastní volba členů rady:
1. kolo
Navržení kandidátů: Ing. Skála souhlasí s kandidaturou, Ing. Hořejš - souhlasí s kandidaturou, Mgr.
Borová - nepřijímá kandidaturu, p. Holý - nepřijímá kandidaturu, Mgr. Matula - nepřijímá kandidaturu.
Zvolen byl Ing. Zdeněk Skála.

3.



2. kolo
Navržení kandidátů: Ing. Hořejš - souhlasí s kandidaturou
Zvolen byl: Ing. Hořejš.
Podrobný záznam o volbě je uveden v zápisu o tajném hlasování, který je přílohou tohoto zápisu.
Volba členů kontrolního výboru MČ Praha - Suchdol. Diskuse: 0 Do kontrolního výboru byli
navrženi: pí Lenka Venzarová, pan Václav Knytl. Členy kontrolního výboru byli veřejným hlasováním
zvoleni paní Lenka Venzarová a pan Václav Knytl.

4.

Volba předsedy finančního výboru. Diskuse: 0
Navrženi byli: Mgr. Matula nesouhlasí s kandidaturou, Ing. Hořejš
Zvolen byl: Ing. Hořejš
Podrobný záznam o volbě je uveden v zápisu o tajném hlasování, který je přílohou tohoto zápisu.

5.

Informace o čerpání příspěvků z povodňového fondu hl.m. Prahy na opravy bytového fondu
poškozeného povodněmi v roce 2002. Během projednání bodu 5. opustili zasedání p. Ptáček, Mgr.
Matula a pí Víšková. Diskuse: p. Holý se dotázal, zda je prováděna kontrola na místě. Odpověděla
tajemnice: Je prováděna kontrola před vyplacením prostředků a to osobně na místě dle pravidel, která
odsouhlasila Rada MČ Praha - Suchdol. Zastupitelstvo bere na vědomí.

6.

Vyhodnocení záměru č. 6.2003 na prodej pozemku parc.č. 2318/12 v k.ú. Suchdol manželům
Marcele a Tomáši Kubátovým. Během projednání bodu 7 opustili zasedání pí Halová a pí Valentová.
Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

7.

Vyhodnocení záměru č. 7.2003 na prodej pozemku parc.č. 2299/8 v k.ú. Suchdol manželům
Jarmile a Vladimíru Dorošenkovým. Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

8.

Vyhodnocení záměru č. 8.2003 na prodej pozemku parc.č. 2299/9 v k.ú. Suchdol o výměře 6 m2
majitelce garáže JUDr. Aleně Kohoutkové. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 0, zdržel
se: 0

9.

Vyhodnocení záměru č. 9.2003 na prodej pozemku parc.č. 2299/10 v k.ú. Suchdol o výměře 6 m2
majiteli garáže MUDr. Pavlu Šnajdrovi. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

10.

Vyhodnocení záměru č. 10.2003 na prodej pozemku parc.č. 2299/11 v k.ú. Suchdol o výměře 6 m2
majitelům garáže Jaroslavu a Haně Hendrychovým. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: pro: 10, proti:
0, zdržel se: 0

11.

Vyhodnocení záměru. 11.2003 na prodej pozemku parc.č. 2299/12 v k.ú. Suchdol o výměře 6 m2
majitelům garáže Gejzovi a Vlastě Schramovým. Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 0,
zdržel se: 0

12.

Vyhodnocení záměru č. 12.2003 na prodej pozemku parc.č. 2299/13 v k.ú. Suchdol o výměře 6 m2
majitelům garáže Janovi a Jiřině Müllerovým. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: pro:10, proti:0,
zdržel se:0

13.

Vyhodnocení záměru č. 13.2003 na prodej pozemku parc.č. 2299/14 v k.ú. Suchdol o výměře 7 m2
majitelům garáže Vladimíru a Pavle Šímovým. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 0
zdržel se: 0

14.

Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 1633/1, k.ú. Suchdol, zastavěná plocha, o výměře 246
m2 a parc.č. 1633/2, k.ú. Suchdol, zastavěná plocha, o výměře 267 m2 Družstvu Kamýcká č.p. 939,
Praha 6 - Suchdol, které je vlastníkem bytových domů č.p. 938 a 939 stojících na uvedených
pozemcích. Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

15.

Usnesení Rady MČ Praha - Suchdol za uplynulé období. Diskuse: 0: Zastupitelstvo bere na vědomí.16.
Interpelace. Nebyla přednesena žádná interpelace.17.

Zasedání bylo ukončeno v 21.30 hod.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 9/1/2003



ze dne 29.1.2004
Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e:1.
předložený návrh položkového rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2004 po
konsolidacích
s objemem příjmů ve výši: 14,791.000,- Kč,- Kč
s financováním ve výši: 1,954 000,- Kč, - dotace z vlastních fondů
s objemem výdajů ve výši: 16,745.000,-Kč

a.

předložený návrh rozpočtu zdaňované činnosti na rok 2004
s objemem příjmů ve výši 3,463.000,- Kč
s objemem výdajů ve výši 5,762.000,- Kč

b.

u k l á d á2.
čerpat rozpočet dle položkového členění
T: Průběžně
Z: Rada MČ, správci kapitol

a.

předložit zprávu o plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2004
T: 30.9. 2004
Z: zástupce starosty Ing. Petr Hejl prostřednictvím vedoucí EO

b.

předložit zprávu o plnění rozpočtu za rok 2004
T: 30.6. 2005
Z: zástupce starosty Ing. Petr Hejl prostřednictvím vedoucí EO

c.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 9/2/2003
ze dne 29.1.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

z v o l i l o
v souladu s § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění,
členem Rady MČ Praha - Suchdol pana Ing. Zdeňka Skálu
členem Rady MČ Praha - Suchdol pana Ing. Petra Hořejše

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 9/3/2003
ze dne 29.1.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

z v o l i l o
v souladu s § 100 odst. 1 a § 77 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném
znění
paní Lenku Venzarovou členkou kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol
pana Václava Knytla členem kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 9/4/2003
ze dne 29.1.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

z v o l i l o
v souladu s § 100 odst. 1 a § 77 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., zákona o hl.m. Praze, v
platném znění,
pana Ing. Petra Hořejše předsedou finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 9/5/2003
ze dne 29.1.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e  n a  v ě d o m í
průběžnou zprávu k datu 31.12. 2004 o čerpání příspěvků z Povodňového fondu hl.m. Prahy
na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, která je přílohou tohoto
usnesení.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 9/6/2003
ze dne 29.1.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e1.
prodej pozemku parc.č. 2318/12, k.ú. Suchdol o výměře 29 m2 za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, která činí 30.740,-Kč, manželům Marcele a
Tomáši Kubátovým, bytem V Údolí 3, Praha 6 - Suchdol, do společného jmění
manželů

a.

zřízení věcného břemene vstupu cizích osob na pozemek parc.č. 2328/12, k.ú.
Suchdol, za účelem případné opravy komunikace ve prospěch Městské části
Praha - Suchdol, které bylo ohodnoceno znaleckým posudkem ve výši
10.000,-Kč

b.

u k l á d á2.
Vypracovat v souladu s podmínkami záměru 6.2003 návrh smlouvy na prodej
nemovitosti a zřízení věcného břemene a předat jej k připomínkování zájemci o
koupi

a.

Předat návrh smlouvy ke schválení Raděb.
Vyzvat výše uvedeného zájemce o koupi k podpisu Radou schváleného textu
smlouvy

c.

T: a) 29.2. 2004
    b) 20.3. 2004
    c) 10.4. 2004
Z: Starosta



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 9/7/2003
ze dne 29.1.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e
prodej pozemku parc.č. 2299/8, k.ú. Suchdol o výměře 6 m2 za cenu stanovenou
znaleckým posudkem, která činí 9.120,-Kč, Vladimíru a Jarmile Dorošenkovým, bytem
Ke Kladivům 770, Praha 6 - Suchdol

1.

u k l á d á2.
Vypracovat v souladu s podmínkami záměru č. 6.2003 návrh smlouvy na prodej
nemovitosti a předat jej k připomínkování zájemci o koupi

1.

Předat návrh smlouvy ke schválení Radě2.
Vyzvat výše uvedeného zájemce o koupi k podpisu Radou schváleného textu
smlouvy

3.

T: a) 29.2. 2004     b) 20.3. 2004
    c) 10.4. 2004
Z: Starosta

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 9/8/2003
ze dne 29.1.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e
prodej pozemku parc.č. 2299/9, k.ú. Suchdol o výměře 6 m2 za cenu stanovenou
znaleckým posudkem, která činí 9.120,-Kč, JUDr. Aleně Kohoutkové, bytem Ke
Kladivům 770, Praha 6 - Suchdol

1.

u k l á d á2.
Vypracovat v souladu s podmínkami záměru návrh smlouvy na prodej
nemovitosti a předat jej k připomínkování zájemci o koupi

a.

Předat návrh smlouvy ke schválení Raděb.
Vyzvat výše uvedeného zájemce o koupi k podpisu Radou schváleného textu
smlouvy

c.

T: a) 29.2. 2004
    b) 20.3. 2004
    c) 10.4. 2004
Z: Starosta

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 9/9/2003
ze dne 29.1.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e1.



prodej pozemku parc.č. 2299/10, k.ú. Suchdol o výměře 6 m2 za cenu stanovenou
znaleckým posudkem, která činí 9.120,-Kč, MUDr. Pavlu Šnajdrovi, bytem Ke
Kladivům 970, Praha 6 - Suchdol
u k l á d á2.

Vypracovat v souladu s podmínkami záměru návrh smlouvy na prodej
nemovitosti a předat jej k připomínkování zájemci o koupi

a.

Předat návrh smlouvy ke schválení Raděb.
Vyzvat výše uvedeného zájemce o koupi k podpisu Radou schváleného textu
smlouvy

c.

T: a) 29.2. 2004
    b) 20.3. 2004
    c) 10.4. 2004
Z: Starosta

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 9/10/2003
ze dne 29.1.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e
prodej pozemku parc.č. 2299/11, k.ú. Suchdol o výměře 6 m2 za cenu stanovenou
znaleckým posudkem, která činí 9.120,-Kč, Jaroslavu a Haně Hendrychovým, bytem
Ke Kladivům 968, Praha 6 - Suchdol

1.

u k l á d á2.
Vypracovat v souladu s podmínkami záměru návrh smlouvy na prodej
nemovitosti a předat jej k připomínkování zájemci o koupi

a.

Předat návrh smlouvy ke schválení Raděb.
Vyzvat výše uvedeného zájemce o koupi k podpisu Radou schváleného textu
smlouvy

c.

T: a) 29.2. 2004
    b) 20.3. 2004
    c) 10.4. 2004
Z: Starosta

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 9/11/2003
ze dne 29.1.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e
prodej pozemku parc.č. 2299/12, k.ú. Suchdol o výměře 6 m2 za cenu stanovenou
znaleckým posudkem, která činí 9.120,-Kč, Gejzovi a Vlastě Schramovým, bytem Ke
Kladivům 967, Praha 6 - Suchdol

1.

u k l á d á2.
Vypracovat v souladu s podmínkami záměru návrh smlouvy na prodeja.



nemovitosti a předat jej k připomínkování zájemci o koupi
Předat návrh smlouvy ke schválení Raděb.
Vyzvat výše uvedeného zájemce o koupi k podpisu Radou schváleného textu
smlouvy

c.

T: a) 29.2. 2004
    b) 20.3. 2004
    c) 10.4. 2004
Z: Starosta

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 9/12/2003
ze dne 29.1.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e
prodej pozemku parc.č. 2299/13, k.ú. Suchdol o výměře 6 m2 za cenu stanovenou
znaleckým posudkem, která činí 9.120,-Kč, Janovi a Jiřině Müllerovým, bytem
Kamýcká 936, Praha 6 - Suchdol

1.

u k l á d á2.
Vypracovat v souladu s podmínkami záměru návrh smlouvy na prodej
nemovitosti a předat jej k připomínkování zájemci o koupi

a.

Předat návrh smlouvy ke schválení Raděb.
Vyzvat výše uvedeného zájemce o koupi k podpisu Radou schváleného textu
smlouvy

c.

T: a) 29.2. 2004
    b) 20.3. 2004
    c) 10.4. 2004
Z: Starosta

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 9/13/2003
ze dne 29.1.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e
prodej pozemku parc.č. 2299/14, k.ú. Suchdol o výměře 7 m2 za cenu stanovenou
znaleckým posudkem, která činí 10.640,-Kč, Vladimíru a Pavle Šímovým, bytem
Sídlištní 967, Praha 6 - Suchdol

1.

u k l á d á2.
Vypracovat v souladu s podmínkami záměru návrh smlouvy na prodej
nemovitosti a předat jej k připomínkování zájemci o koupi

a.

Předat návrh smlouvy ke schválení Raděb.
Vyzvat výše uvedeného zájemce o koupi k podpisu Radou schváleného textu
smlouvy

c.

T: a) 29.2. 2004



    b) 20.3. 2004
    c) 10.4. 2004
Z: Starosta

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 9/14/2003
ze dne 29.1.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

v y h l a š u j e
záměr na prodej pozemku parc.č. 1633/1 v k.ú. Suchdol, zastavěná plocha, o výměře
246 m2 a parc.č. 1633/2 v k.ú. Suchdol, zastavěná plocha, o výměře 267 m2

1.

s t a n o v u j e
následující podmínky prodeje:

2.

Prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 410.400,- Kč za oba
pozemky

1.

Přednostní prodej Družstvu Kamýcká čp. 9392.
Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy3.

u k l á d á
vyvěsit oznámení o vyhlášení záměru na úřední desce po dobu 30 dnů

3.

Z: starosta
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 9/15/2003
ze dne 29.1.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e  n a  v ě d o m í:
zápisy Rady Městské části Praha - Suchdol za uplynulé období sdělená:

Zápisem z 43. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 15.12. 20031.
Zápisem z 44. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 7.1. 20042.
Zápisem z 45. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 12.1. 20043.
Zápisem z 46. zasedání Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 19.1. 20044.


