
ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ Praha - Suchdol
dne 22. června 2006

Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů
Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí Valentová, MUDr.
Radvanská
Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta informoval, že usnesení z minulých zastupitelstev jsou naplněna.
Starosta seznámil zastupitele s programem 23. zasedání ZMČ Praha – Suchdol.
Hlasování o navrženém programu 23. zasedání: pro: 8, proti: 0, zdržel se:0
Volba návrhového výboru. Navrženi byli: Mgr. Halová, p.Pytlíček
Hlasování o návrhu: pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 0
Volba ověřovatelů. Navrženi byli: Mgr. Borová, pí Turchichová
Hlasování o návrhu: pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 0
Určení zapisovatele: Ing. Krulíková – tajemnice ÚMČ

Program zasedání:
Diskuse

Pí Víšková ke stavu domu č.p. 684 – tento dům v majetku městské části je ve špatném stavu – pí
Víšková předala p. starostovi dokumentaci p. starosta odpověděl, že majetková situace je nejasná
(soudní spor o restituci nebyl ukončen). Přesto je nutná údržba domu prováděna. 1) Stanovení počtu
členů příštího Zastupitelstva Městské části Praha - Suchdol (§ 88 zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m.
Praze). P. starosta předal řízení zasedání zástupci starosty Ing. Hejlovi, protože je předkladatelem
tohoto bodu. Diskuse 0 . Hlasování o usnesení: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

1.

Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo
konstatuje, že k záměru se nikdo nepřihlásil.

2.

Vyhlášení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse Mgr. Halová dotaz na
situaci , odpověděl Ing. Skála, Ing. Hejl, starosta. Pozemek sousedí s rod. domkem a je využitelný pro
majitele tohoto domu. Hlasování o usnesení: pro: 0 proti: 6 zdržel se: 2 Usnesení nebylo přijato. Po
projednání bodu 3) se na jednání dostavila Mgr. Lacinová.

3.

ZSchválení závěrečného účtu MČ Praha – Suchdol za rok 2005. Diskuse Mgr. Halová ke zprávě o
přezkoumání hospodaření – evidence nemovitého majetku – odpověděla tajemnice – evidence byla
provedena dle výpisu z KN, duplicity se řeší. Hlasování o usnesení: pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0

4.

Převod finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu MČ Praha- Suchdol na rok 2006.
Zastupitelstvo hlasovalo jednotlivě o bodech návrhu usnesení: Diskuse k bodu 1 a) –nákup hracích
prvků – Mgr. Borová, Ing. Skála navrhuje rozšíření usnesení o ukládací část umožňující kontrolu nad
využitím prostředků. P. starosta připomněl záměr na dostavbu školky a potřebu vybudování
odkanalizování objektu.
Hlasování k bodu 1 a) usnesení: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Diskuse k bodu 1 b) - oprava havárie v ul. Kosova: 0 ;
Hlasování k bodu 1 b) usnesení: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Diskuse k bodu 1 c) – provizorní zakrytí otevřeného výkopu v ul. Kamýcká: 0 ;
Hlasování k bodu 1 c) usnesení: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Diskuse k bodu 1 d) – oprava chodníku před bytovými domy v ul. Stehlíkova: p. starosta ke stavu
chodníku.
Hlasování k bodu 1 d) usnesení: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Diskuse k bodu 1 e) – oprava chodníků na Brandejsově náměstí: starosta upřesnil plánované opravy;
Hlasování k bodu 1 e) usnesení: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Diskuse k bodu 1 f) – oprava komunikací v MČ: Mgr. Halová – dotaz, zda se odvodní dolní část

5.



Výhledského náměstí, Ing. Hejl odpověděl, že se provede toto odvodnění, upřesnil Ing. Skála a starosta.
Hlasování k bodu 1 f) usnesení: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Diskuse k bodu 1 g) – vyhledávací studie obchvatu (přeložky) Kamýcké ulice: pí Turchichová –
navrhuje domluvit se s Lysolajemi na spolufinancování, Ing. Skála uvedl, že pro Suchdol je prioritní
Kamýcká; Ing. Hejl uvedl, že s Lysolajemi a s vlastníky se musí návrh projednat po provedení
vyhledávací studie, Mgr. Halová upozornila na to, že komunikace by vedla po území MČ Lysolaje, k
financování studie by měl být souhlas MČ Lysolaje, požadovaných 200 tisíc je velká částka. Pí.
Víšková se připojila k názoru Mgr. Halové, dále se zeptala na podmínky realizace kruhového objezdu –
p. starosta odpověděl, že ČZU souhlasí s objezdnou trasou přes své pozemky po dobu realizace.
Hlasování k bodu g) usnesení: pro: 6 proti: 3 zdržel se: 0; bod g) nebyl schválen.
Diskuse k bodu 1 h): Mgr. Halová jak byla stanovena částka, Mgr. Lacinová chápe jako prostředky na
havárie, pokud nebude havárie, zůstanou finance v rozpočtu; Hlasování k bodu h) usnesení: pro: 8
proti: 0 zdržel se: 1
Diskuse k bodu 2) a) a b): 0 ; Hlasování k bodu 2) a) a b) usnesení: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Odstranění duplicitního vlastnictví na pozemcích parc.č. 2294/1, 2294/12, 2294/15, 2294/16, 2294/17,
vše k.ú. Suchdol. P. starosta Václav Čížek navrhnul vyloučení své osoby z projednání bodu 6) pro
podjatost. Hlasování o vyloučení p. Čížka z projednání bodu: pro: 0, proti 8, zdržel se 1. P. starosta
předal řízení zasedání panu zástupci starosty Ing. Hejlovi pro projednání bodu 6). Diskuse p. starosta.
Hlasování o usnesení: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

6.

Usnesení rady MČ Praha – Suchdol za uplynulé období. Diskuse . Hlasování o usnesení: pro: 9 proti: 0
zdržel se:.

7.

Interpelace8.
Mgr. Lacinová – požádala o umístění dalších stojanů na kola před úřadem.
Pí Víšková – dotaz na protihlukové zdi na ul. Kamýcká. Ing. Hejl odpověděl, že bude provedeno měření
hluku v domech naproti zdi hygienickou stanicí.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.30 hod.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 23/1/2006
ze dne 22.6. 2006

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s t a n o v í

Podle ust. § 88 zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,
počet členů Zastupitelstva Městské části Praha – Suchdol na volební období 2006 až
2010 na 15 členů

1.

u k l á d á

zabezpečit oznámení o počtu členů zastupitelstva na úřední desce Úřadu MČ Praha –
Suchdol

2.

T: 24.6. 2006 Z: Starosta MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 23/2/2006
ze dne 22.6. 2006

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

k o n s t a t u j e,

že k záměru č. č. 4. 2006 na prodej pozemků parc.č. 401/1 o výměře 346 m2 a parc.č.
402 o výměře 172 m2 v k.ú. Suchdol vyhlášeném usnesením ZMČ Praha – Suchdol č.j.
22/2/2006 ze dne 6.4. 2006 se nepřihlásil žádný zájemce.

1.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 23/3/2006
ze dne 22.6. 2006

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

usnesení nebylo přijato1.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 23/4/2006
ze dne 22.6. 2006

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

závěrečný účet MČ Praha – Suchdol za rok 2005 s těmito výsledky hospodaření
po konsolidaci:
úhrn příjmů: 26 471 980,18 Kč
úhrn výdajů: 22 202 007,10 Kč
rozdíl mezi příjmy a výdaji: 4 269 973,08 Kč
výsledek hospodaření hlavní činnosti MČ Praha – Suchdol:
přebytek ve výši: 1 807 740,08 Kč

a.

výsledek zdaňované činnosti městské části za rok 2005 s tím, že výsledkem
hospodaření je:
úhrn příjmů: 5 091 787,23 Kč
úhrn výdajů: 3 720 039,14 Kč
daňový základ: 1 371 748,09 Kč
zisk po zdanění 603 650,86 Kč

b.

celoroční hospodaření Městské části Praha – Suchdol za rok 2005 s výhradami,
které vyplývají z výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2005 provedené
MHMP - odborem finanční kontroly v dubnu 2006.

c.

1.

u k l á d á

odstranit nedostatky vyplývající z výsledků přezkoumání hospodaření za roka.
2.



2005 splněním požadavků příkazu starosty 2006/1 z 22.5.2006
Z: v opatřeních jmenovaní zaměstnanci
termín: 31.7.2006
podat písemnou informaci o projednání zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření v MČ Praha – Suchdol za rok 2005 a opatřeních přijatých k nápravě
chyb a nedostatků uvedených v této zprávě Magistrátu hl.m. Prahy, odboru
kontrolních činností
Z: starosta
termín: 15.7.2006

b.

podat písemnou zprávu o plnění přijatých opatření přijatých k nápravě chyb a
nedostatků ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v MČ Praha –
Suchdol za rok 2005 Zastupitelstvu MČ
Z: starosta
termín: 31.10.2006

c.

finančnímu výboru provést kontrolu odstranění nedostatků termín: říjen 2006d.
přebytek rozpočtu v hlavní činnosti ve výši 1 807 740,08 Kč převést do fondu
rezervního a rozvojového (FRR)
Z: vedoucí EO
Termín: neprodleně

e.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 23/5/2006
ze dne 22.6. 2006

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

použití fondu rezervního a rozvojového:
ve výši 250.000,- Kč - nákup hracích prvků školní zahrady MŠ Gagarinovaa.
ve výši 250.000,- Kč - oprava havárie - propadlá vozovka v ulici Kosova podél
vybudované kanalizace - odplavený zásyp

b.

ve výši 70.000,- Kč - provizorní zakrytí otevřeného výkopu neprůchozí
kanalizace podél Kamýcké mezi ulicí Olšová a Výhledským náměstím.

c.

d.
ve výši 90.000,- Kč - oprava chodníku před bytovými domy ve Stehlíkově ulicie.
ve výši 300.000,- Kč - oprava chodníků na Brandejsově náměstíf.
ve výši 800.000,- Kč - oprava komunikací v městské části: v ulicích Pod
rybníčkem ( pod školou), Výhledské náměstí, Stehlíkova (úsek od
Internacionální), Osvobození/Gagarinova, Budyňská/Gagarinova, V údolí,
výtluky na ulici Dvorské, Ke stavebninám a Pod Rybníčkem

g.

ve výši 150.000,- Kč rezerva na operativní potřebu - havárie, neplánované
opravy.

h.

1.

n e s c h v a l u j e

použití fondu rezervního a rozvojového: ve výši 200.000,- Kč - vyhledávací studie
obchvatu (přeložky) Kamýcké ulice

2.

u k l á d á

předložit konečný návrh vybudování hřiště radě k odsouhlasení Z: ředitelka MŠa.
3.



Gagarinova T: 15.7. 2006
provést převod prostředků z fondu FRR do rozpočtu MČ Praha – Suchdol na rok
2006 a navýšení příslušných oddílů výdajové strany rozpočtu. Z: ekonomický
odbor T: Okamžitě

b.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 23/6/2006
ze dne 22.6. 2006

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s o u h l a s í

s uzavřením dohody o narovnání mezi Městskou částí Praha – Suchdol, které je svěřena
správa nemovitosti ve vlastnictví obce k pozemku KN parc.č. 1174, který tvoří dle GP
546-221/97 PK pozemky parc.č. 204/321, 204/322, 204/323, hl.m. Prahou,
zastoupeném Odborem správy majetku MHMP, na které přešlo vlastnictví pozemků k
pozemkům 2294/1, 2294/12, 2294/15, 2294/16 a 2294/17, vše k.ú. Suchdol, ze zákona
č.172/1991 a Václavem Čížkem a Anežkou Heřmánkovou jako duplicitními vlastníky
pozemků parc.č. část 2294/1, 2294/12, 2294/15, 2294/16 a 2294/17 vše k.ú. Suchdol na
základě které bude do evidence nemovitostí zapsáno vlastnictví pozemků části pozemku
parc. č. 1174 k.ú. Suchdol (dle geometrického plánu č. 546-221/1997 – PK parc.č.
204/322 o výměře 883 m2 a PK parc.č. 204/323 o výměře 535 m2 vše k.ú. Suchdol)
dědicům po Anně Čížkové (1887) panu Václavu Čížkovi (1943) a paní Anežce
Heřmánkové (1937).

1.

u k l á d á

zajistit aktuální geometrický plán na odd --ělení části pozemků KN 1174 k.ú.
Suchdol Suchdol na základě geometrického plánu č. 546-221/1997 - par.č.
204/322 o výměře 883 m2 a par.č. 204/323 o výměře 535 m2 vše k.ú. Suchdol z
8.3.1997

a.

ve spolupráci s hl.m. Prahou - odborem správy majetku připravit dohodu o
narovnaní

b.

dohodu předložit ZMČ Praha – Suchdol k projednání a schválení T: okamžitěc.

T: průběžně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 23/7/2006
ze dne 22.6. 2006

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

Zápisem ze 145. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 3.4. 20061.
Zápisem ze 146. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 10.4. 20062.

2.



Zápisem ze  147. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 19.4. 20063.
Zápisem ze  148. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 26.4. 20064.
Zápisem ze  149. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 3.5. 20065.
Zápisem ze  150. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 10.5. 20066.
Zápisem ze 151. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 22.5. 20067.
Zápisem ze 152. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 29.5. 20068.
Zápisem ze 153. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 5.6. 20069.


