
, ZÁPIS

zv21. ZAseoANi ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTI PRAHA-SUCHDOL

DNE 20. SRPNA 2018

Zasedání bylo zahájeno v 18.10 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol.

Přítomno: 11 zastupitelů.

Omluveni: p. Bor, Mgr. Kuna

Nepřítomni: ing. arch. Vavřík, MgA. Stropnická

Starosta konstatoval, že 21. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Je

přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 21. zasedání ZMC Praha-Suchdol.

Hlasování o programu 21. zasedání: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0.

Po hlasování o programu se na jednání dostavil Mgr. Kuna.

Volba navrhovatelů: navrženi byli p. Zoubek, lng. lmlauf, Mgr. Kuna.

Hlasování o návrhu: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0.

Volba ověřovatele: navržena byla: pí Tomková.

Hlasování o návrhu: pro: 12, proti: 0, zdržel se: O.

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

Starosta oznámil zastupitelům, že z 21. zasedání ZMČ Praha—Suchdol bude pořízen zvukový

záznam.

Program zasedání:

Diskuse.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Po diskusi předal starosta řízení zasedání místostarostce lng. Štěpánková.

1) Vyhlášení referenda k problematice rozšíření ochranného hlukového pásma

ruzyňského letiště. Diskuse: p. Zoubek navrhuje, aby v usnesení byla doplněna informace

o nočním provozu letiště. Dále p. Zoubek uvedl, že zastupitelstvo může samo činit kroky v

uvedené problematice. P. Zoubek navrhuje doplnit usnesení o informaci o omezení nočního

provozu. lng. Vik doplnil informace k předkladu — je dobré, aby se občané dozvěděli

informace k problematice. P. Zoubek doplnil, že otázka výměny oken v hlukovém pásmu

není v usneseni uvedena. RNDr. Knappová upozornila na to, že referendum bude probíhat

zároveň s volbami do zastupitelstva, což dá novému zastupitelstvu jasný mandát, jak ve

věci hlukového pásma postupovat. K problematice diskutoval lng. lmlauf — není možné

vyměnit nová okna za nekontrolované zvýšení hluku. lng. Štěpánková doplnila, že při

plánování kapacity letiště není dán žádný limit. Je třeba uspořádat besedu s občany a

přizvat zástupce letiště. P. Zoubek uvedl, že občanům je třeba poskytnout více informací.
.v.

lng. Vik vysvětlil, že přesnějsr informace nejsou k dispozici. P. Zoubek žádá, aby byl
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informován o termínu konání besedy na toto téma s občany. Hlasování o usnesení: pro: 12,

proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 21/1/2018 bylo přijato.

2) Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací ČOV Roztoky. Diskuse: 0.

Hlasování o usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 21/2/2018 bylo přijato.

3) Připomínky MČ k návrhu Metropolitního plánu. Diskuse: p. Zoubek se dotázal, kolik

parkovacích míst bylo požadováno pro park-and-ride. Starosta odpověděl, že to není

známo, odborníci musí stanovit, kolik parkovacích míst se do území vejde. Hlasování o

usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 21/3/2018 bylo přijato.

4) Nákup čisticího vozu. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0.

Usnesení č.j. 21/4/2018 bylo přijato.

5) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé obdobi. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Interpelace.

0

Zasedání bylo ukončeno v 19.05 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 8. 2018
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