
ZAPIS
z 20. zAsEDÁNí zestupttetswn
uĚsrsxÉ ČÁsl pRnnn-sUcHDoL

DNE í3. ÚNoRA 2o.|4

starosta přivíta| přítomné zastupite|e na 20. zasedání zastupite|stva'
Učast na zasedání; 8 zastupite|ů
om|uveni: |ng' Šefránek' |ng' sto|ařová. Mgr' Mi|otová, |ng' Ská|a' pi Pivoňková' RNDr'
Knappová' Mgr. B|ahnová
starosta konstatova|' že 20' zasedáni Zastupite|stva bylo řádně svo|áno a Vyhlášeno. Je
přítomna nadpoIoviční Většina zastupite|ů, zastupiteIstVo je usnášeníschopné'

starosta seznámi| zastupite|e s návrhem programu 20' zasedáníz|Vc Praha.suchdo|'

H|asování o programu 20' zasedáni: pro; 8 ' proti| 0' zdrže| se: 0.

Po h|asování o programu se na jednání dostavi|a Mgr' Knappová a Mgr' B|ahnová'

Vo|ba 3 č|enů náVrhového Výboru: navÉeni bylj: Mgr' Kuna, p' Ptáč€k, |ng. |mlauÍ

H|asování o návrhu: pro: 10' proti: 0' zdrŽe| se| 0.

Vo|ba ověřovate|e: navržena byla: Bc' Doubková

H|asovánío návrhu| pro: 10, proti: 0, zdrže|se:0'

Určeni zapisovate|e; Ing' Jana Kru|íková' tajemnice ÚMČ Praha-suchdoI

Program zasedání:

0. Diskuse.

P' Va|enta diskutova| o tramvajové trati - \.znes| námitky proti vedeni tramvajové trati v u|.
Kamýcká . z h|ediska otřesŮ pod|oŽi pň průjezdu tramvají a znemožnění zajížděni
automobi|y na pozemek' D|e jeho názoru by|i obóané v Kamýcké ulici obětováni' Uznáýá' že
tramvaj je eko|ogická' že travni pás je v majetku obce' Dá|e objasni| obtíže byd|ení na u|.
Kamýcká, v části pod u|- síd|ištní' P' starosta se vyjádři| k informovanosrti o projektu EPTA _
by| prezentován v časopisu, na Webo4'ch stránkách, na facebooku a na nástěnkách V Mc'
Starosta dá|e informova| o projektu - projekt EPTA neprojektuje tramvajovou trať' a|e
ce|kové dopravni řešení V MČ, včetné napojení dopravy na metro' parkování a dopravní
obslužnost Mc. Jsou vítány jakéko|iv pňpomínky. starosta krátce představil projekt.
Tramvajová trat'je navrŽena h|'m' Prahou zejména jako řešeni dopravy studentú České
zemědě|ské university' Starosta uvedl' že obč€né mohou sVé názory Vyjádřit pisemně' daIší
možnostíje svo|at ještě jednou prezentaci s besedou o projektu EPTA'

P' Ptáček _ informova|' že se projednává studie dopravní obs|uŽnosti Mč' hromadnou
dopravu zajišt,uje h|avní město Praha, která navrhuje projekt tramvaje' Představovaný projekt
EPTA není projektem tramvaje.

starosta navrhuíe termín představení projektu - pondělí 17' března 2014 V 18'oo hod'
|ng' Vik uved|, že nyní je moŽnost up|atnit připomínky k této studíi' kterou zada|a městská
část a hradí se z evropských peněz' Až dojde k projednání změny Územního p|ánu v
souvis|osti s výstavbou tramvajové trati, budou připominky připraveny. RNDr' Knappová
uvedla' že projekt tramvajové trati není zadán městskou částí Praha-suchdo|' ta pouze
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využi|a možnost za evropské peníze mimo jiné připravit kva|ifikované připomínky k řešeni. K
prob|ému dá|e diskutova| doc. Beneš'

Během diskuze se na jednání dostavi|a pí. Pivoňková'

PÍ Pivoňková se dotáza|a' zda harmonoram praci na zatep|ení zs bude dodržen - starosta
odpovédě|' že práce jsou nasm|ouvány a budou na jaře a v |étě pokračovat d|e p|ánu.

Po ukončení diskuzi se na jednáni dostavi| |ng- skála.
'l' vyhodnocení áměru č. íí.2013 na prodei pozemku parc-é- 16271136, k.ú' suchdo|,
o výměře ,|600 m, při u|. síd|ištní a U Kruhovky - výběr kupujícího. Diskuse: P. Ptáček .
souh|así s náVrhem usnesení' diskutova| k bodu 3 usneseni' zda není třeba revokovat
předchozí usnesení' Předk|adate| uved|' Že náVrh usnesení by| konzu|tován s práVníkem,
kteni text odsouhlasi|' NáVrhový Výbor předk|ádá usnesení v před|oŽeném znění se dvěma
opÍavami - oprava lc u firmy BKB spo|. s r'o. A vynecháni slova Praha u adresy kupujícího
v 1' pořadí. H|asovánío usneseni: pro: 12 proti: 0 zdrže| se:0'

Po projednání bodu 1' předaI starosta řízení zasedání zástupci starosty Ing' Hořejšovi'

2. Priority .ozpočtu městské části Praha-suchdo| na rok 2014. Diskuse| 0. H|asování o
usnesení: Dro: 12 oroti: 0 zdrže| se: 0.

3. Rozpočet městské části Prahasuchdo| na rok 2014. Diskuse: |ng. |m|auf _ předseda
Íinančního výboru inÍormova| o projednání rozpoětu ve finančnim Výboru' H|asování o
usneseni: pro: 10 proti: 0 zdrže| se: 2 (p. Ptáček' Pí Pivoňková)'
4. Rozpočtový výh|ed městské části Praha-suchdo| na rok 20í5 a 20í6. Diskuse: 0'
H|asování o usnesení: pro: 10 proti: 0 zdrže| se| 2' (p' Ptáček' pí PiVoňkoVá)
5. vyh|ášeni gřantů městské části Praha€uchdol v roce 2014. Diskuse: H|asování o
usneseni; oro| 12 oroti| 0 zdrže| se: 0.

6. udě|ení čestného občanství panu Artu.u Radvanskému in memoriam. Diskuse:
RNDr. Knappová k textu usnesení' P' Ptáček k dop|něni usnesení o připominku k
pIobIémům p' Radvanského za tota|ity' H|asování o dop|něném Usnesení: pro: 12 prďi: 0
zdrŽe| se| 0.

7. záměř na prodei pozemku parc'ě' 2327/6' k.ú. suchdo| o výměře 1 m,, u|. Nad Do|íky.
Diskuse: Doc. Beneš. P' Ptáček navrhnu|' aby kupující uhradi| náklady spojené s
vypracováním zna|eckého posudku a nák|ady spojené s vk|adem do katastru nemovitostí'
Předk|adatel se Žotožni| s návrhem p. Ptáěka' Hlasování o dop|něném usneseni: pro: 12
proti: 0 zdrže| se: 0.

8. Revita|izace vodoteče Ke|tú - proiektová žádost oPPK' DiskuseI P' Ráček se dotáza|'
jaké jsou moŽnosti získáni dotace' starosta odpovědě|' že moŽnosti by|y konzu|továny na
|vlH|\'íP. H|asováni o usnesení| oro| 12 oroti| 0 zdrže| se: 0'

9. Usnesení Rady MČ Přaha.suchdoIza up|ynu|é období. Rada bere na vědomí'
'10. Interpelace,

starosta pozvaI zastupite|e na suchdo|ský masopust v sobotu 15'2' 2014, tenlýž den se od
14 do 18 hod se koná den otevřených dveří na pa|estinské ambasádě. V nedě|i 15.2' 2014
se koná vernisáž Výstavy 'VEDE|V _ cesta terezínských k|uků stá|e pokračuje'''

Zasedání by|o ukončeno ve 20'05 hod.
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