
ZÁPIS Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ Praha - Suchdol

dne 4.3. 2004
Účast při zahájení zasedání: 11 zastupitelů
Omluveni: Ing. Zdeněk Skála, pí Irena Víšková, p. Antonín Ptáček, MUDr. Radvanská
Starosta uvedl, že usnesení z minulých zastupitelstev jsou naplněna.
Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta seznámil zastupitele s programem 10. zasedání ZMČ Praha – Suchdol
P. Holý navrhuje bod č. 5 byl předřazen bodu 1.
Hlasování o navrženém programu 10. zasedání: pro: 11 , proti: 0 , zdržel se: 0
Volba návrhového výboru. Navrženi byli: Mgr. Matula, Mgr. Halová
Hlasování o návrhu: pro: 10 , proti: 0 , zdržel se: 2
Volba ověřovatelů. Navrženi byli: Mgr. Borová, pí Turchichová
Hlasování o návrhu: pro: 11 , proti: 0 , zdržel se: 0
Určení zapisovatele: Ing. Krulíková – tajemnice ÚMČ

Program zasedání
Diskuse.
Starosta informoval o dopisu Silnic a dálnic, kterým byla odmítnuta účast na veřejném shromáždění ke
stavbě silničního okruhu kolem Prahy, stavba 518, (Ruzyň – Suchdol) a 519 (Suchdol-Březiněves), a to
z důvodu, že toto shromáždění by nebylo praktické, neboť podoba SO v navrhované podobě, jak je již
zřejmé, není vzhledem k probíhajícímu připomínkovému řízení přínosné.
Dále starosta odpověděl: MČ získala v letech 1997 - 2003 117 mil., dále bylo investováno na
rekonstrukci ul. Kamýcké 100 mil. Kč.
P. Venzarovou zajímá co konkrétně MČ proinvestovala v Dolním Sedlci. Do kanalizace se nevložily
prostředky, protože se čekalo na dokončení kanalizačního sběrače v Kamýcké ulici. P. Holý uvedl, že
se do Dolního Sedlce investovalo 0,- Kč infrastruktury, do údržby zeleně, údržby komunikací a
chodníků a. P. Pytlíček uvedl, že se v minulém období se hledalo technické řešení odkanalizování.
Komunikace na území Sedlce jsou ve vlastnictví Technické správy komunikací. Diskuse probíhala
k čistírně v Dolním Sedlci, původně byla tato čistírna určena k čištění vody z podniku Mrazírny.
P. Groeschelová se vyjádřila k situaci s kanalizací na Horním Sedlci, tam kanalizaci také není.
P. Venzarová vyjádřila přesvědčení, že z rozpočtu MČ do Dolního Sedlce nejde nic.
Mgr. Matula – nemá smysl, aby se diskuse vedla formou výměny názorů, která nikam nevede – na
otázku o kterou p. Venzarová požádala, je třeba odpovědět.
P. starosta uvedl, že odpověděl.
P. Holý se pozastavil nad tím, jaký smysl má místní samospráva v MČ Praha – Suchdol, když o věcech
investic rozhoduje hl.m. Praha.
P. starosta informoval na dotaz pí Venzarové, že rada požádala magistrát o investice do kanalizace
v oblastech, kde budou tato investice vyvolány stavbami investovanými Technickou správou
komunikací.
P. Suchá – vzpomenula nedostatky při projednávání optimalizaci trati.
P. Holý - se dotázal na stav projednávání řešení majetkových vztahů pod Sedleckým hřištěm- starosta
odpověděl, že se řešení projednává, zatím majitelé pozemků pod hřištěm neřešili tento problém..
Mgr. Borová – uvedla, že stav chodníku na ul. Suchdolské se opět zhoršil (voda), tento chodník není
udržován. Dále uvedla, že jako občanka Horního Sedlce není spokojená s tím, že Horní Sedlec je
součástí MČ Suchdol a obcházela s podpisovým archem o odpojení Sedlce od Suchdola Horní Sedlec.

1.

Informace o „Žádosti 154 občanů městské části Praha Suchdol dle § 8 zák.č. 131/200 Sb. o
hlavním městě Praze k projednání změny hranice mezi m.č. Praha Suchdol na zasedání
zastupitelstva“. P. Starosta rekapituloval postup událostí a informoval přítomné o znění usnesení, které

2.



přijalo v této věci Zastupitelstvo MČ Praha 6. Současně uvedl návrh hranice.
Diskuse: P. Holý – uvedl k návrhu hranice (vést hranici po okraji parcel v Dolním Sedlci), že Suchdol
nebude brát zřetel na potřeby Dolního Sedlce při využití pozemků na poli nad Sedleckými skalami.
P. Holý – rozhodovat budou obě zastupitelstva, Dolní Sedlec má zájem o pole nad Sedleckými skalami,
protože tak občané Dolního Sedlce budou mít možnost lépe ovlivňovat dění na těchto pozemcích.
Hlasování o vystoupení pí Groeschelové, zastupitelé jednomyslně souhlasili.Pí Groeschelová uvedla že
v roce 1990 nebyly žádné problémy s připojením k MČ Suchdol. Mgr. Borová: Připomněla že tehdy
byla naděje na zlepšení situace občanů. P. Holý předložil návrh usnesení k projednávané žádosti.
Probíhala diskuse k návrhu usnesení. Mgr. Halová uvedla, že je otázka, jestli městské části mají smysl,
dle jejího názoru je to selhání samosprávy, vyslovila kritiku starosty MČ. Mgr. Matula seznámil
přítomné s písemnou výzvou radě MČ Praha – Suchdol k odstoupení.
Mgr. Lacinová - uvedla, že Mgr. Halová hovoří za občany Horního Sedlce.
P. Pytlíček – mrzí ho, že pí Halová hovoří o MČ Praha – Suchdol jako o ubohé obci.
Mgr. Halová – uvedla, že se vyjádřila, že chce naopak znát názor občanů Horního Sedlce. Ač zastupuje
občany Suchdola, nemůže za Městskou část docílit vlivu na jednání v Radě hl.m.Prahy.
Hlasování o vystoupení pí Venzarové: Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili vystoupení Pí Venzarové.
Pí. Venzarová se dotázala, zda MČ Praha – Suchdol pustí Dolní Sedlec k Praze 6. P. starosta
odpověděl, že to bude rozhodnutí zastupitelstva.
Hlasování o vystoupení pí Fafejtové: Zastupitelstvo jednomyslně pro. Pí Fafejtová uvedla, že návrhová
komise může naformulovat protinávrh k návrhu p. Holého.
P. Holý – diskutoval o vztahu MČ Praha – Suchdol k občanům Dolního Sedlce.
Návrhový výbor předložil svůj návrh usnesení.
Hlasování o návrhu návrhového výboru: Pro 11, proti: 0, zdržel se: 0
Informace o čerpání prostředků z povodňového fondu hl.m. Prahy na opravy bytového fondu
poškozeného povodněmi v roce 2002.
Po projednání bodu 2 opustili zasedání Mgr. Halová.
Hlasování o usnesení: pro: 8 proti:0 zdržel se:0

3.

Poskytnutí prostředků z povodňového fondu hl.m. Prahy na opravy bytového fondu poškozeného
povodněmi v roce 2002 jednotlivým žadatelům. Hlasování o vystoupení p. Hřebíčka: zastupitelstvo
jednomyslně pro. P Hřebíček se dotázal na konkrétní částku – Ing. Hejl odpověděl, že se jedná o 94 %
z požadované částky. Tajemnice informovala o organizaci při vyplácení další zálohy na příspěvky.
Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
Po projednání bodu 3 se na zasedání vrátila Mgr. Halová

4.

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha – Suchdol za období od zvolení do 31.12. 2003.
Diskuse: Mgr. Borová ke změně zhotovitele obědů – domnívá se, že nedošlo ke zkvalitnění stravování
ve školní jídelně. Mgr. Matula navrhnul, aby kvalita stravování byla předmětem kontroly kontrolního
výboru. Mgr. Lacinová uvedla, že je třeba stravování projednat v radě a ve školské komisi.
Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 0 zdržel se: 0

5.

Projednání žádosti o změnu územního plánu č. U 0174 týkající se pozemků parc.č. 1826 a 1827
v k.ú. Suchdol.
Diskuse: Zastupitelé požádali o vysvětlení problematiky Ing. arch. Bartouška, navrhovatele změny a
zástupkyni investora. Mgr. Matula: připomněl problematiku občanské vybavenosti- zejména obchodu,
služeb a školství. Ing. Hejl uvedl, že se problematikou komise územního rozvoje zabývala - na tomto
pozemku je povinnost stavět i nebytové plochy. Zástupkyně Včely, investora budoucí stavby, uvedla,že
pozemky nejsou dostatečně rozlehlé pro větší obchod, zde budou malé obchůdky. Mgr. Lacinová: se
zeptala na procento objemu pozemku zabere budova, bude-li to zastavěnost C a D – koef. C- na 100
m2 v přízemí 88 % zastavění a v případě koeficientu míry D zastavěnosti 110 % (patrová stavba).
Zastupitelé dále s investorem diskutovali o podobě budoucí stavby.

6.

Usnesení Rady MČ Praha - Suchdol za uplynulé období.
Diskuze: 0,
Hlasování o usnesení: pro:11, proti: 0, zdržel se: 0

7.



Interpelace.8.

Zasedání bylo ukončeno v 20.50 hod.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 10/1/2003
ze dne 4.3.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

b e r e  n a  v ě d o m í
žádost 154 občanů MČ Praha – Suchdol o projednání záměru schválit dohodu MČ
Praha – Suchdol a MČ Praha 6 o změně hranic městské části Praha – Suchdol a městské
části Praha 6 spočívající v připojení části k.ú. Sedlec k MČ Praha 6

1.

u k l á d á2.
předložit zastupitelstvu právní rozbor ve věci připojení části k.ú. Sedlec k MČ
Praha 6

a.

svolat mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha – Suchdol k projednání
změny hranic městských částí Praha- Suchdol a Praha 6.

b.

Z: rada
T: 30.4. 2004

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 10/2/2003
ze dne 4.3.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

b e r e  n a  v ě d o m í
průběžnou zprávu k datu 31.1. 2004 o čerpání příspěvků z Povodňového fondu hl.m.
Prahy na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, která je
přílohou tohoto usnesení.

1.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 10/3/2003
ze dne 4.3.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e1.
Poskytnutí dalšího 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 výši 1,9 milionů Kč.

a.

Následující způsob čerpání příspěvku: V souladu s čl. 4 Pravidel pro poskytování
finančních prostředků z povodňového fondu hl.města Prahy na opravy bytového

b.



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 30.6. 2004

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

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.
informovat magistrát HLM o snížení celkové požadované částky o 200 tisíc
z důvodu zřeknutí se dotace žadatelů

f.

Termíny: ad a) f) neprodleně
              ad b) podle předkládaných dokladů do 30.6. 2004
              ad c) d) e) průběžně
Zodpovídá: ad a) starosta
                  ad b) Ekonomický odbor ÚMČ Praha – Suchdol
                  ad c) d) f) Úřad MČ Praha – Suchdol;
                  ad e) rada MČ Praha – Suchdol

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 10/4/2003
ze dne 4.3.2004

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e  n a  v ě d o m í
Zprávu o činnosti Rady MČ Praha – Suchdol za období od zvolení do 31.12. 2003

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 10/5/2003
ze dne 4.3.2004



Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e
úpravu směrné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy v lokalitě k.ú.
Suchdol – území smíšené obchodu a služeb (SVO), při ulici K Horoměřicům: míra
využití území se na pozemcích parc.č. 1826 a 1827, 1832/1, 1832/3 mění z kódu C na
kód D

1.

u k l á d á
zaslat usnesení Zastupitelstva MČ Praha – Suchdol k uvedené změně na Magistrát hl.m.
Prahy, Sekci Útvar rozvoje Města

2.

Z. Starosta
T: Neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 10/6/2003
ze dne 4.3.2004

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  47. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 26.1. 20041.
Zápisem z  48. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 2.2. 20042.
Zápisem z  49. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 12.2. 20043.
Zápisem z 50. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 19.2. 20044.


