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zr; 4. ZAsrgoANr ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTI PRAHA-SUCHDOL

DNE 20. ČERVNA 2019

Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol.

Starosta konstatoval, že 4. zasedání zastupitelstva bylo řádné svoláno a vyhlášeno.

Přítomno: 12 zastupitelů.

Omluveni: lng. Vik, lng. Hanusová, Ing. Bradáčová

Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopne.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 4. zasedání ZMČ Praha—Suchdol.

Hlasování o programu 4. zasedání: pro: 12, proti: 0, zdržel se: O.

Schválený program zasedání je přílohou tohoto zápisu.

Volba 3 členů návrhového výboru: navrženi byli: p. Bor, p. Marek, JUDr. Listík.

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

Volba ověřovatele: navržena byla: RNDr. Knappová

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

Určení zapisovatele: lng. Jana Krulikova', tajemnice ÚMČ Praha-Suchdol.

Starosta oznámil zastupitelům, že ze 4. zasedání ZMČ Praha-Suchdol bude pořízen zvukový

záznam

Úvodem zasedání zastupitelé uctili minutou ticha památku zesnulého Ing. Miroslava Knéžka,

který byl místostarostou MČ, byl nápomocen při řešení povodňových událostí a účastnil se

aktivně kulturního života městské části

Program zasedání:

Diskuse.

Do diskuse se přihlásil JUDr. Šíp, který poděkoval zastupiteli Marku Borovi za iniciativu při

prosazování myšlenky transparentní a otevřené radnice. Dále projevil zklamání, že některé

návrhy na členy kontrolního a finančního výboru byly zastupitelstvem zamítnuty. JUDr. Šíp

se dotázal, zda návrh na přesunutí komunitního centra 2 nástavby do prvního patra byl

realizován — starosta odpověděl že k tomu nemohlo dojít z toho důvodu, že výška stropů v

1 patře nedostačuje pro divadelní sál JUDr Šíp dále konstatoval, že na návrhu sportovní

haly se také nic nezměnilo. Dále se dotázal, zda příjem z pronájmu chodníku před radnicí

je natolik lukrativní, že stojí za to omezit průchodnost chodníku, jestli není lepší zvýšit cenu

za pronájem zahrádek. Starosta odpověděl, že chodník je pronajat až od 1800 hod kdy je

provoz v tomto místě minimální Cena za pronájem zahrádek se od 1 1. 2020 navyšuje

JUDr Šíp se také dotázal na program SMACKER — zda výstupy z programu jsou pro

městskou část přínosem a zda Ing Lněničková byla vybrána ve výběrovém řízení —

starosta odpověděl, že o účasti Ing Lněničkové rozhodlo zastupitelstvo a rada MC. Další

dotaz JUDR Šípa směřoval k umístění světelných závor u lysotajského viaduktu — zda toto

opatření, které bude mít zásadní inv na dopravu a přepravu cestujících MHD v této oblasti

bylo ze strany vedení MČ řešeno s MHMP a s MČ Praha 6. Starosta odpověděl že

vzhledem k tomu, že toto opatření projednala Praha 6 minulý čtvrtek nebylo zatím nic
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řešeno, ale počítá se s tím. Dle jeho názoru dopravní opatření nepřipustí dopravní podnik,
který musí denně přepravit desetitisíce studentů CZU v obou smérech. Ing. Lněničková k
tomu dodala, že rada bude usilovat o průjezdnost pro autobusy. JUDr. Listík se domnívá,
že opatření navržené MČ Praha 6 nebude možné realizovat.

JUDR. Listík se dotázal na informace o dosavadním průběhu projektu SMACKER —
informaci podala lng. Lněničková. Starosta doplnil, že informace o projektu budou
průběžně doplňovány na webové stránce MC.

Po ukončení diskuse předal starosta řízeni zasedání mistostarostce lng. Štěpánková.

1) Závěrečný účet MČ Praha—Suchdol za rok 2018. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro:
11, proti; 0, zdržel se: 1. Usneseni č.j. 4/1/2019 bylo přijato.

Po projednání bodu 1) předala lng. Štěpánková řízení zasedání starostovi.

2) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol v roce 2019. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal
na možnost umistit jeden defibrilátor pořízený z participatívniho rozpočtu mimo
Suchdolskě náměstí. lng. Štěpánková uvedla, že defibrilátory má také ČZU a tedy přilehlá
oblast je zabezpečena. Hledá se umístěni pro jeden z přístrojů v oblasti Nového Suchdola,
zatím místo nebylo nalezeno — musí být částečně zabezpečeno a zároveň po celou dobu
přístupně. P. Bor se dotázal na počet hlasujících o projektech. lng. Štěpánková uvedla, že
hlasujících bylo méně než v loňském roce, což přičítá špatnému počasi, nicméně i 9 %
hlasujících z počtu obyvatel, kterým bylo umožněno hlasovat, je úspěchem. P. Bor se
dotázal na možnost on—line hlasování. lng. Štěpánková odpověděla, že zatím to není
technicky možné, je třeba ověřit oprávněnost občana hlasovat. Zastupitelstvo bere na
vědomí.

3) Participativni rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2020. Diskuse: P. Bor se dotázal, zde
stále jednu polovinu výdajů participativního rozpočtu hradí hl. m. Praha. Ing. Štěpánková
tuto informaci potvrdila. Hlasování o usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržel se: O. Usneseni č.j.
4/3/2019 bylo přijato.

Po projednání bodu 3) předal starosta řízeni zasedání Ing. Štěpánková.

4) Přijetí účelových dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy — školství. Diskuse: 0. Hlasování
o usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržel se: O. Usneseni č.j. 4/4/2019 bylo přijato.

5) Přijetí účelově investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy — technická vybavenost. Diskuse:
JUDr. Listík se dotázal, proč hl. m. Praha dává dotaci 12 mil. Kč, když celá stavba
kanalizace a plynovodu v ul Bažantni a U Kapličky bude stát 34 mil. Kč. Starosta
odpověděl, že hlavní město dává dotace po částech s ohledem na momentální stav svého
rozpočtu. MČ o zbytek prostředků již požádala, takže akce nebude hrazena z prostředků
MČ. Hlasování o usnesení: pro: 12, proti: O, zdržel se: 0. Usneseni č.j. 4/5/2019 bylo
přijato.

6) Navýšení rozpočtu - vrácení 100% podilu DPPO. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro:
12, proti: 0, zdržel se: O. Usneseni č.j. 4/6/2019 bylo přijato.

7) Výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Diskuse: JUDr. Listík uvedl, že
navýšení daně z nemovitostí není p0pulární Opatření, k tomu by měla být veřejná diskuse s
občany, co vlastně přijaté změny znamenají, že se v podstatě jedná o zdvojnásobení daně.
Z toho důvodu navrhuje odložit projednání na září, aby bylo možno mezi tím občany se
změnami seznámit. Starosta odpověděl, že odložit pro'ednání nelze, protože by uplynula
lhůta pro možnost podání připomínek k návrhu vyhlášky. Dále JUDr. Listík navrhuje, aby
základni koeficient byl snížen na 2,5. RNDr. Knappová navrhla, aby rada přijala opatření
pro seznámení občanů se změnou a seznámila je také s tím, na co budou získané penize
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vykonává. P. Bor připomněl, že roste celkové daňové zatížení občanů a navic stát není

dobrý hospodář — z toho důvodu také navrhuje koeficient snížit na 2,5. Mgr. Kuna souhlasí

se základním koeficientem ve výši 5 a to proto, že zažíváme lepši období, které nemusí

dále trvat a tento zdroj může finančně zachránit některé projekty. P. Bor namítá že zdrojů,

kde MČ může získat prostředky je víc P. Zoubek konstatoval že se zvýší příjem do

rozpočtu MČ, ale hl.m. Praha nenabízí žádné kompenzace. Hlasování o protinávrhu JUDr.

Listíka — ZMČ odkládá projednání výše základního koeficientu u dané z nemovitosti na

další zasedání zastupitelstva v září 2019: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 9. Protinávrh nebyl

přijat. Hlasování o protinávrhu JUDr. Listíka — základní koeficient u daně z nemovitosti

snížit na 2,5: pro: 3, protizo, zdržel se: 9. Protinávrh nebyl přijat. Hlasování o původně

navrženém usnesení: pro: 9, ': , : . Usnesení č.j. 4/7/2019 bylo přijato.

8) Připomínky MČ k návrhu změny ÚP P 228 — zástavba podél ulice Na Rybářce. Diskuse:

JUDr. Listík uvedl, že návrh změny územního plánu na komisí územního rozvoje a

infrastruktury projednáván opakované. Upozornil zastupitelstvo, že předkladatel návrhu

možná bude požadovat náhradu nákladů vynaložených na studii území. Hlasování

o usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0. Usneseni č.j. 4/8/2019 bylo přijato.

9) Záměr na prodej části pozemků parc.č. 2323/7 3 2323/8 v k.ú. Suchdol, při ulici Do

Vrchu. Diskuse: K záměru se vyjádřil předseda finančního výboru Ing. Imlauf — cena byla

projednána ve finančním výboru a byia vzhledem ke konfiguraci pozemků (prudký svah,

uložené potrubí) doporučena ve výši, kterou uvádí navržené usnesení. Hlasování

o usnesení: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 3. Usnesení č.j. 4/9/2019 bylo přijato.

Po projednání bodu 9 jednání opustil Mgr. Kuna.

10) Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 290 v k.ú. Suchdol — pozemek pod opěrnou zdi v uI.

Pod Rybničkem. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení

čj 4/10/2019 bylo přijato.

11) Žádost o svěření správy komunikací v Horním Sedlci, které jsou nyní ve správě TSK,

do správy MČ. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal, zda po svěření pozemků do správy bude

MČ odpovědná za jejich opravy Starosta uvedl že za opravy a letní a zimní údržbu ano,

celkové rekonstrukce hradí hl rn Praha Hlasování o usnesení: pro: 11, proti: 0, zdržel se:

0. Usneseni č.j. 4/10/2019 bylo přijato.

Po projednání bodu 11) zasedání opustil jednání Mgr. Bor.

12) Rekonstrukce komunikací Budovec — příprava projektové dokumentace. Diskuse: 0.

Hlasování o usnesení: pro:10, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 4/11/2019 bylo přijato.

Po projednání bodu 12 se na jednáni vrátil p. Bor.

13) Zřízení služebnosti —~ věcného břemene ve prospěch CETIN a.s. Diskuse: 0. Hlasování

o usnesení: pro:11, proti: 0, zdržel se: O. Usneseni č.j. 4/13/2019 bylo přijato.

14) Zřízení služebnosti — věcného břemene ve prospěch UPC Česká republika, s.r.o.

Diskuse: JUDr Listík se dotázal, zda společnost UPC bude v MČ investovat do optických

kabelů. Starosta odpověděl, že věcné břemeno řeší umístění chrániček optických kabelů

do komunikací, které se rekonstruují, o dalších aktivitách zatím nemá MC informace

Hlasování o usnesení: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 2. Usnesení č.j. 4/14/2019 bylo přijato.

15) Jmenování čestných občanů městské části. Diskuse: P. Bor navrhuje, aby se o udělení

čestného občanství a čestného uznání hlasovalo jednotlivé. Zastupitelstvo se s návrhem

ztotožnilo. Hlasování o udělení čestného občanství lng. Stanislavu Husovi: pro: 11, proti: 0,

zdržel se: 0. Hlasování o udétení čestného občanství Ing. Miroslavu Kněžkovi: pro: 11,
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proti: 0, zdržel se: 0. Hlasování o udělení čestného uznání paní Dagmar Járové: pro: 9,

proti: 0, zdržel se: 2. Usnesení č.j. 4/15/2019 bylo přijato.

16) Příprava rozšíření ČOV Roztoky. Diskuse: 0. Zastupitelstvo bere na vědomí.

17) Přijetí daru od společnosti Letiště Praha a.s. z programu Žijeme zde společně.

Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0. Usneseni č.j. 4/17/2019

bylo přijato.

18) Usneseni Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období. Diskuse: 0. Zastupitelstvo bere

na vědomí.

interpelace.

JUDr. Listík upozornil na havarijní stav ulice Nad Spáleným Mlýnem a požaduje, aby rada

tento stav projednala a zajistila nápravu.

P. Bor poděkoval radě za kroky vedoucí k otevřené radnici.

Starosta informoval zastupitele o bezpečnostní situaci v městské části.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.20 hod.

Zápis by! vyhotoven dne: 24. 6. 2019
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