
, ZÁPIS

zvzo. ZASERANI ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTi PRAHA-SUCHDOL

DNE 19. ČERVNA 2018

Zasedání bylo zahájeno v 18.10 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol.

Přítomno: 11 zastupitelů.

Omluveni: Mgr. Doubková, MgA. Stropnická, Marek Bor

Neomluven: ing. arch. Vavřík

Starosta konstatoval, že 20. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Je

přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 20. zasedání ZMČ Praha-Suchdol, který

byl změněn a doplněn následovně: do programu byl doplněn bod č. 17) Revokace a zřízení

věcného břemene v ulici U Kruhovky » kanalizace, vodovodní přípojky a bod

č. 18) Zadávací řízení na provozovatele kanalizace.

Hlasování o doplněném programu 20. zasedání: pro: 11 , proti: 0 , zdržet se: 0.

Schválený program zasedání je přílohou tohoto zápisu.

Volba 3 členů návrhového výboru: navrženi byli: Mgr. Kuna, lng. Skála, p. Zoubek.

Hlasování o návrhu: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0.

Volba ověřovatele: navržena byla: pí Tomková.

Hlasování o návrhu: pro: 11, proti: O, zdržel se: O.

Určení zapisovatele: Ing. Jana Krulíková, tajemnice ÚMČ Praha-Suchdol.

Starosta oznámil zastupitelům, že z 20. zasedání ZMČ Praha—Suchdol bude pořízen zvukový

záznam.

Program zasedání:

Diskuse.

lng. Imlauf se dotázal, kdy bude provedena rekonstrukce komunikací na Novém Suchdole.

Starosta odpověděl, že záměr na vyhlášeni veřejné zakázky financované hlavním městem

na projekt rekonstrukce komunikací byl projednáván v Radě hl. m. Prahy; vyhlášení nebylo

Radou hl. m. Prahy schváleno, protože pro návrh nehlasovali radni za ČSSD a ANO 2011.

Během diskuse se na jednání zastupitelstva dostavil Ing. arch. Vavřík.

Po ykončení diskuse předal starosta řízení jednání zastupitelstva mistostarostce

ing. Stěpánkové.

1) Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2017. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro:

11, proti: 0 zdržel se: 1. Usnesení č.j. 20/1/2018 bylo přijato.

2) Participativní rozpočet MČ Praha—Suchdol v roce 2018. Diskuse: lng. lmlauf navrhuje

oplocení hřiště v ul. K Drsnici pořídit z rozpočtu MC na rok 2018. Zastupitelstvo bere na

vědomí.
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3) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2019. Diskuse: 0. Hlasování

o usnesení: pro: 11, proti: 1, zdržel se: 0. Usneseni č.j. 2013/2018 bylo přijato.

4) Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR. Diskuse:

Ing. Hrobská se dotázala, o jakou práci se jedná. Starosta odpověděl, že se jedná o úklid

městské části, zaměstnanci přijati na veřejně prospěšné práce pracují s pracovní četou.

Dále se Ing. Hrobská dotázala, zda je o práci zájem, starosta odpověděl, že zájemci se

hlásí, ale ne každý chce pracovat. Hlasování o usneseni: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1.

Usneseni č.j. 2014/2018 bylo přijato.

5) Navýšení rozpočtu - vrácení 100% podilu DPPO. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro:

12, proti: 0, zdržel se: 0. Usneseni č.j. 201512018 bylo přijato.

6) Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení mezd ve školách.

Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 20/6/2018

bylo přijato.

7) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období. Diskuse: 0. Hlasování

o usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržel se: O. Usneseni č.j. 2017/2018 bylo přijato.

8) Směrnice pro nakládání s osobními údaji dle GDPR. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení:

pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 2018/2018 bylo přijato.

9) Záměr na prodej pozemků pod bytovými domy č. p. 9?5, 976, 977. Diskuse: V diskusi

vystoupil zástupce bytového družstva VELAZ p. _, který informoval, že družstvo

Velez souhlasí s cenou 2.370.000 Kč za uvedené pozemky stanovenou znaleckým

posudkem zpracovaným Ing. S— (zadáno městskou částí), a zároveň žádá

o ukončení nájemní smlouvy. Ing. Vavřík navrhuje prodat pozemky za cenu stanovenou dle

posudku Ing. Ch-(posudek zadaný Družstvem Velaz). lng. Imlauf navrhuje prodat za

cenu vyšší, než stanovily posudky. JUDr. Š. — jako čten finančního výboru navrhuje prodat

zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Předkladatel lng. Vik navrhuje vyhlásit záměr

prodeje pozemků za cenu stanovenou Ing. 8-. Ing. arch. Vavřík podal protinávrh —

vyhlásit záměr prodeje pozemků za cenu stanovenou znalcem p. Chládkem. Hlasování

o protinávrhu Ing. arch. Vavříka — pro 2, zdržel se 7, proti: 3; protinávrh nebyl přijat.

Hlasování o usnesení navrženém předkladatelem lng. Vikem: pro: 9, proti: 2, zdržel se: 1.

Usnesení č.j. 2019/2018 ve znění navrženém lng. Vikem bylo přijato.

10) Zřízení věcného břemene v ulici Ke Kozím hřbetům - plynovod. Diskuse: 0. Hlasování

o usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0. Usneseni č.j. 2011012018 bylo přijato.

11) informace k dohodě vlastníků provozně souvisejicich kanalizací ČOV Roztoky.

Diskuse: 0. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

12) Připomínky MČ k návrhu Metropolitního plánu. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro:

10, proti: 1, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 20/12/2018 bylo přijato.

13) Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištém. Diskuse: Ing. Hrobská se dotázala

p. Zoubka (zástupce Sokola), co bude Sokol řešit ohledně haly na mimořádné valné

hromadě. Pan Zoubek odpověděl, že se bude řešit umístěni haly. Ing. Vik navrhuje do

návrhu zadávacích podminek umístit i podminku zachování hřiště na fotbal hrazené

z prostředků UEFA. JUDr. idále diskutoval k předioženěmu návrhu. lng. Hrobská se

dotázala, zda se uvažuje o zprovoznění atletického oválu — starosta odpověděl, že se s tím

počítá k novému školnímu roku, sportoviště bude upraveno. Hlasování o usnesení: pro: 11,

proti: 0, zdržel se: 1. Usneseni č.j. 2011312018 bylo přijato.

Po projednání bodu 13) předala Ing. Štěpánková řízeni zasedání starostovi.
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14) Jmenování čestných občanů městské části. Diskuse: Hlasování o usnesení: pro: 12,

proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 20/14/2018 bylo přijato.

Po projednání bodu 14) opustil zasedání Ing. arch. Vavřík.

15) Suchdolské listy - jevdnání redakční rady. Diskuse: p. Zoubek se dotázal, kdy vyjdou

Suchdolské listy — Ing. Stěpánková předpokládá, že do konce týdne bude číslo předáno

k tisku. Hlasování o usnesení: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 20/15/2018 bylo

přijato.

Po projednání bodu 15) jednání opustila RNDr. Knappová.

16) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období. Diskuse: O. Zastupitelstvo bere

na vědomí.

Po projednání předal starosta řízení zasedání Ing. Štěpánkové.

17) Revokace a zřízení věcného břemene v ulici U Kruhovky — kanalizace, vodovodní

přípojky. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 10 , proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j.

20/17/2018 bylo přijato.

18) Zadávací řízení na provozovatele kanalizace. Diskuse: Hlasování o usnesení: pro: 10,

proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 20/18/2018 bylo přijato.

Interpelace.

Nebyla podána žádná interpelace.

Starosta dále informoval přítomné, že díky společnosti PVS bude probíhat rekonstrukce

vodovodu v ulicích U Kruhovky, část Vysokoškolské, část Kamýcké v úseku od Brandejsova

náměstí po ul. Stehlíkova, Nad Spáleným mlýnem, Výjezdní, Májová, Lysolajská. Dále bude

pokračovat výstavba kanalizace, a to v ul. Kamýcká (napojení ul. Dvorská). Od 14.

července do 31. srpna 2018 bude z důvodu rekonstrukce vozovky zcela uzavřena ul.

Kamýcká v úseku od ul. Ke Stavebninám po hranici MČ. Suchdol bude v tomto období

zcela neprůjezdný, objízdné trasy jsou stanoveny přes Roztoky a přes Horoměřice. Od

30. 6. bude autobus č. 359 zajíždět k Lidlu, kromě doby, kdy bude probíhat rekonstrukce

vozovky v ul. Kamýcká (tj. od 14. 7. do 31. 8.). Rekonstrukcí kuchyně byly v ZŠ M. Alše

zahájeny rozsáhlé stavební práce, které budou probíhat během prázdnin.

Ing. Štěpánková informovala zastupitele a přítomnou veřejnost, že ve dnech 17. srpna, 2. a

9. září bude na komunitní zahradě promítat letní kino.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.05 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 6. 2018
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