
, zÁpis

z 5. ZASEDANI ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTI PRAHA-SUCHDOL

DNE 19. zÁŘí 2019

Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol.

Starosta konstatoval, že 5. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Přítomno: 15 zastupitelů.

Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta oznámil zastupitelům, že z 5. zasedání ZMČ Praha—Suchdol bude pořízen zvukový

záznam a dále informoval, že zasedání je on-Iine přenášeno na internet.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 5. zasedání ZMČ Praha-Suchdol.

Hlasování o programu 5. zasedání: pro: 15, proti: 0, zdržel se: O.

Schválený program zasedání je přílohou tohoto zápisu.

Volba 3 členů návrhového výboru: navrženi byli: Mgr. Kuna, Ing. Imlauf, JUDr. Listík.

Hlasování o návrhu: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0.

Volba ověřovatele: navržena byla: RNDr. Knappová

Hlasování o návrhu: pro: 15, proti: 0, zdržel se: O.

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

Program zasedání:

Diskuse.

JUDr. Šlupozornil, že na rohu ulic Staročeská a Suchdolská je vybledlé žluté vodorovné

dopravní značení, je třeba je obnovit, aby bylo platné. Dále se dotázal na řešení problému

parkování v ul. Staročeské, která je často neprůjezdná. Starosta odpověděl, že dopravní

značení bude obnoveno, situaci v ul. Staročeská lze řešit dopravním značením.

JUDr. Šíp dále informoval, že v Senátu Parlamentu ČR se projednávalo vedeni okruhu

kolem Prahy přes Suchdol a bylo tam konstatováno, že okruh vjižni variantě bude. Dotázal

se, zda vedeni MČ bude nadále bojovat proti okruhu, i když pro Suchdol bude nepřijatelné,

že se nebude jednat o zmírnění dopadů ze stavby okruhu. Starosta odpověděl, že se

podobná jednání konala v minulosti již několikrát, znovu se bude projednávat EIA. Názor

ŘSD, MHMP a ministerstva dopravy je neměnný. Starostu jejich důvody nepřesvědčují a

udělá vše pro to, aby okruh přes Suchdol nevedl. JUDr. Listík se dotázal, jaká jednání

představitelé MČ vedli o budoucí podobě území zasaženého stavbou okruhu. Starosta uvedl,

že se na IPR projednávalo například zrušeni přivaděče na Rybářce i to, jaká bude podoba

Suchdola po ukončení stavby. JUDr. Listík informoval, že bylo projednáno ražení tunelu pro

přivaděč Rybářka. Starosta doplnil, že tunel bude hlouben z povrchu a poté zastřešen. (což

není ražba) a že je s IPR projednáváno vedeni ul. Kamýcká v tunelu. JUDr. uvedl, že

sdružení SORS nechce okruh, pokud však bude, tak aby jeho dopad na MČ raha-Suchdol

byl co nejmenší. JUDr. Listík navrhuje, aby na příští jednání zastupitelstva byl zařazen bod

k okruhu. Ing. Hanusová se dotázala, kdo se zúčastňuje uvedených jednání a požadovala,

aby zastupitelstvo bylo o jednáních informováno. lng. Hrobska' se dotázala, zda opozice
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jedná o tématech k okruhu. JUDr. Listík odpověděl, že opoziční zastupitelé intenzívně

jednají.

Po ukončení diskuse starosta předal řízení zasedání místostarostce lng. Štěpánkové

1. Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2019. Diskuse: Ing. lmlauf

informoval zastupitele, že finanční výbor hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí

roku 2019 projednal a vzal na vědomí. Hlasování o usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 3.

Usnesení č.j. 5/1/2019 bylo přijato.

2. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol - dotace z hl.m. Prahy. Diskuse: Pan Bor

konstatoval, že v loňském roce byla dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích

přístrojů vyšší o 200 tis. Kč a dotázal se, zda MČ doplní dotaci na sport z vlastních zdrojů.

Starosta odpověděl, že to bude řešeno v rozpočtu na rok 2020. Hlasování o usnesení:

pro: 15, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 5/2/2019 bylo přijato.

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

0. Hlasování o usnesení: pro: 15, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 5/3/2019 bylo přijato.

4. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol - neinvestiční dotace pro MŠ Gagarinova

z MSMT. Diskuse: O. Hlasování o usnesení: pro: 15, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j.

5/4/2019 bylo přijato.

5. Navýšení příspěvku ZŠ M. Alše na zlepšení stavu lCT. Diskuse: lng. Hrobská doplnila

předklad starosty o informaci, že v 1. etapě jde o pořízení notebooků pro učitele a

interaktivních tabulí a promítacích pláten do každé třídy. Hlasování o usnesení: pro: 15,

proti: 0, zdržel se: 0. Usnesem’ č.j. 5/5/2019 bylo přijato.

6. Prodej pozemků parc. č. 2323/7 a 2323/8, k.ú. Suchdol, ul. Do rchu. Diskuse: 0.

Hlasování o usnesení: pro: 15, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 5/6/2019 bylo přijato.

7. Projekt SMACKER. Diskuse: O průběhu projektu SMACKER podala zprávu lng.

Lněničková. Informovala v té souvislosti o akci Local Mobility Forum - setkání

zainteresovaných činitelů na téma udržitelné mobility v severozápadním segmentu pražské

aglomerace a o projektu „Pěšky do školy“ s cílem zlepšení dopravní situace před školou,

který probíhá ve spolupráci se ZŠ. Starosta informoval o výběru dodavatele studie

„Terminál Výhledy — studie proveditelnosti“, která zahrnuje řešení park-and-ride včetně

organizace dopravy na Suchdole v souvislosti s plánovanou tramvajovou tratí. P. Bor

připomněl témata, která byla cílem studie a dotázal se, která témata pokrývá studie, a proč

si MČ neobjednala rovnou projekt za 387 tis. Kč, když podíl MČ na projektu SMACKER je

ve výši 529 tis. Kč. JUDr. Š k tomu dodal, že dle jeho informací si ROPID stejně zpracuje

vlastní řešení. Starosta o pověděl, že řešení dopravy je možno konzultovat se

zahraničními odborníky zúčastněnými v projektu, studie se bude prezentovat v rámci

setkání. Příští setkání účastníků projektu bude 24. a 25. října v Budapešti. Projekt je

zaměřen na periferní oblasti měst. Největším přínosem je podpora řešení a tvorba

motivačních nástrojů pro využití MHD. lng. Hrobská doplnila, že studie bude prezentována

na KÚRI. JUDr. Šíp uvedl, že toto není práce pro vedení městské části, radnice nenaučí

rodiče pořádku před ZŠ, finance byly zbytečně utraceny. JUDr. Listík uvedl, že je dobře, že

se diskutuje v rámci Evropy o řešení území. Ale bylo by lepší, debatovat s odborníky před

zadáním studie, je také dobře, že se na řešení účastní představitelé okolních obcí.

Starosta odpověděl, že studie musí být dle zadání programu SMACKER vyhotovena

rychle, bude předmětem diskuse a případné chyby budou opraveny. Je podkladem pro

změnu územního plánu. Vzhledem s dopravní situaci na Suchdole je třeba park—and-ride

řešit co nejdříve třeba i s autobusovou dopravou. JUDr. Listík se dotázal, jaký bude

finanční podíl okolních obcí a příslušných organizací na financování studie — starosta

uvedl, že úvodní setkání a spolupráce s partnery je hrazena z projektu SMACKER. P. Bor
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se dotázal na financování projektu — zda struktura rozpočtu projektu je neměnná — starosta

odpověděl, že daný rozpočet nelze podstatně měnit. lng. Hanusová požaduje podrobný

rozklad financi — starosta uvedl, že je možno jej zaslat. JUDr. ase dotázal, jak budou

využity náklady na mzdy — starosta odpověděl, že se jedná hlavně o dohody o pracovní

činnosti nebo o provedení práce na řešení a administraci projektu. Zastupitelstvo bere na

vědomí.

8. „Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm“ - studie řešení. Diskuse: P Zoubek se

dotázal, zda je v pořádku studií prezentované navýšení ceny stavby o cca 100 milonů Kč,

tj. na 240 milionů K4.. Starosta odpověděl, že se zhotovení studie soutěžilo na cenu

projektu nikoli na cenu stavby. Dále se p. Zoubek dotázal, v jaké fázi je zakázka na projekt

a kdo schvaloval dodavatele projektu. Starosta odpověděl, že projekt je ve fázi studie a

výběr zhotovitele provedla rada na základě doporučení výběrové komise. JUDr. Listik

prezentoval názor, že za stávajících podminek nelze pokračovat v zakázce na projektovou

dokumentaci a jejím plnění z důvodu podstatné změny ceny zakázky oproti zadávací

podmínce a to v souladu s § 223 zákona o veřejných zakázkách. Je třeba započít debatu,

jak pokračovat. lng. Hrobská uvedla, že porota pro výběr dodavatele byla sestavena

zněkolika odborníků; studie je uzavřená, odevzdaná a z ni vyplynul rozpočet stavby.

Zástupce dodavatele projektu uvedl, že ceny jsou stanoveny na základě zkušenosti a

odpovídají nejvyššímu možnému standardu provedení stavby. Ze standardu lze v rámci

snížení ceny ustoupit. Dále přibyly další položky, se kterými se původně nepočítalo,

protože nebyly známé. Ing. Vik konstatoval, že k otázce pokračování veřejné zakázky na

projekt je třeba ziskat odborně stanovisko, což rada udělá. Je také třeba se s návrhem

seznámit. Rada požádal projektanty o podrobné zdůvodnění, proč k navýšení ceny stavby

došlo. Navrhuje udělat kontrolní rozpočet a porovnat jej s návrhem. Dále projektanti

přednesli prezentaci projektu haly a venkovního sportoviště. Ing. Hrobská se dotázala, zda

je projekt podporován hlavním městem Prahou — starosta odpověděl, že MČ obdržela

dotace na nákup pozemku hřiště a na projekt. lng. Štěpánková připomněla, že projekt řeší i

další věci — např. umístěni tříd družiny a parkování v oblasti. RNDr. Knappová se dotázala,

zda po vydání stavebního povolení lze upravit projekt — starosta odpověděl, že do jisté

míry ano. Hlasování o usnesení: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 5/8/2019 bylo

přijato.

Po projednání bodu 8 místostarostka lng. Štěpánková předala řízeni zastupitelstva

starostovi.

9. Participativni rozpočet na rok 2020. Diskuse: O. Zastupitelstvo bere na vědomí.

10. Usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé období. Diskuse: 0. Zastupitelstvo bere

na vědomí.

Interpelace.

JUDr. Listík se dotázal, jak bude informována veřejnost 0 navýšení dani z nemovitosti.

Starosta uvedl, že v Suchdolských listech č. 3/2019 vyjde podrobná informace, 23. října

2019 je plánována beseda s občany na aktuální témata. Dále informoval o tom, že

proběhnou další besedy s občany: dne 25. 9. 2019 Starý Suchdol — rozvoj a doprava a

16.10. 2019 Letecký hluk na Suchdole se zástupci Letiště Praha.

RNDr. Knappová — požádala o přednesení informaci zjednání opozičních zastupitelů ke

snížení dopadů výstavby silničního okruhu — JUDr. Listik to přislíbil.

Starosta informoval zastupitele, že stanovil termín příštího zasedání zastupitelstva na

čtvrtek 28. 11. 2019 od 18.00 hod.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.50 hod. f Zápis byl vyhotoven dne: 25. 9. 2019
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