
STAROSTA MČ PRAHA—SUCHDOL

svolává na

ČTVRTEK 28. LISTOPADU 2019 od 18°" hod.

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží)

Program zasedání:

Diskuse.

1. Rozpočtové provizorium MČ Praha—Suchdol na rok 2020.

2. Zřízení služebností—věcneho břemene ve prospěch společnosti Pražská plynárenská

Distribuce, a.s. na pozemku, parc.č. 2384, k.ú. Suchdol.

3. Zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemku parc. č. 2301/1, k.ú. Suchdol, ul.

Sídlištní, ve prospěch společností T-Mobile Czech Republic as.

4. Zřízení služebností—věcného břemene na pozemcích parc. č. 2303 a 2195/28, k.ú.

Suchdol, ve prospěch společnosti T—Mobile Czech Republic a.s.

5. Revokace usnesení zastupitelstva č.j. 4/13/2019; projednání zřízení věcného břemene

na pozemku parc.č. 2375 k.ú. Suchdol ve prospěch CETlN s.r.o.

6. Členství MČ Praha-Suchdol v Partnerství pro městskou mobilitu, 2.0.

7. Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm - studie řešení.

8. Návrh vexilologické vlajky MČ Praha—Suchdol.

9. Projekt SMACKER.

10. SOKP 518 a 519 - připomínky ke zjišt'ovacímu řízeni EIA.

11. Rozšiřování letiště v Praze-Ruzyni.

12. Usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé období.

interpelace.

v Praze dne 2841311. 2019—

„ ' vf
;

lng. Petr Hejl . ý /

starosta MČ Praha—Suchdol

č.j. UMC P_SUCH 02787/2019



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 6/1/2019

ze dne 28.11. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schva|uje

rozpočtové provizorium pro měsiční čerpání rozpočtu MČ Praha—Suchdol na rok 2020 do výše 1/12

celoročního objemu schváleného rozpočtu na rok 2019 s tím, že:

a) výdaje, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních

samosprávných celků nejsou omezeny maximálním čerpáním, jejich čerpání je určeno konkrétními

podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku;

b) financování zahájených investičních akcí, jejichž zastaveni by znamenalo zvýšené náklady, až

do výše sjednaných finančních prostředků ve smlouvách uzavřených do 31. 12. 2019;

2)bere na védomi,

že rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy

a výdaji rozpočtu roku 2020 po jeho schválení;

3) u k | á d á

a) reálný průběh čerpání rozpočtu přizpůsobit skutečnému objemu použitelných prostředků;

b) včas a řádně splnit zejména zákonné a smluvní povinnosti městské části;

c) v případě, že není jistota potřebných finančních prostředků, neuzavírat nové smluvní vztahy.

Termín: rok 2020

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 6/2/2019

ze dne 28. 11. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a I uj e

a) zřízení věcného břemene služebnosti energetického vedení spočívajícího v právu přístupu a

vjezdu na pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav

plynárenského zařízení na pozemku (STL plynovod a plynovodní přípojky) v celkové délce 83

bm na pozemku parc č. 2384 v k. ú. Suchdol, ul. Lysolajská, který je ve vlastnictví obce hl. m.

Praha, svěřena správa nemovitosti MČ Praha—Suchdol, v rozsahu dle geometrického plánu číslo

1805-24/2019;

b) zřízení výše uvedeného věcného břemene ve prospěch oprávněné » společnosti Pražská

plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, K: 27403505;

o) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízení výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou smluvní náhradu ve výši 4.150 Kč

bez DPH.

2) u k I á d á

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 6/3/2019

ze dne 28.11.2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a I uj e

a) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vstupu za účelem zřízení, provozování,

údržby a oprav stavby stavby optické trasy pod označením „Připojení objektů FTTS na sít' TMCZ

11. stavba Praha 6-Suohdol, Lysolaje SITE 12613- Praha-Suchdol, Lysolaje, ulice Kamýcká,

Lysolajská, Gagarinova, Sídlištní, Rozvojová“ o celkové délce 27,5 bm na pozemku parc. č.

2301/1 v k. (LVSuchdol, ul. Sídlištní, který je ve vlastnictví obce hl. m. Praha, svěřena správa

nemovitostí MC Praha-Suchdol, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 1801-68/2019;

b) zřízení výše uvedeného věcného břemene ve prospěchvoprávněné — společnosti T-Mobile

Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IC 16494968;

o) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízení výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou smluvní náhradu ve výši 11.750 Kč

bez DPH.

2) u k l á d á

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MC Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 614/2019

ze dne 28. 11. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1) s (: h v a | uj e

a) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vstupu za účelem zřízení, provozování,

údržby a oprav stavby optické trasy pod označením „Koordinace HDPE Lysolaje ulice Štěpnice

K Horoměřicům, Suchdol" v celkové délce 638 bm na pozemcích parcč 2303 a 2195/28 v k ú

Suchdol, které jsou ve vlastnictví obce hl. m. Praha, svěřena správa nemovitostí MČ Praha—

Suchdol, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 1794-40/2019;

b) zřízení výše uvedeného věcného břemene ve prospěchoprávněné » společnosti T—Mobile

Czech Republic a s., se sídlem Praha 4 Tomíčkova 2144/1 lČ 16494968;

0) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízení výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou smluvní náhradu ve výši 20.750 Kč

bez DPH.

3) u k l á d á

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MC Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 6/5/2019

ze dne 28.11. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)revokuje

usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol č.j. 4/13/2019 ze dne 20. 6. 2019 z důvodu formální

chyby

2) s o h v a l uj e

a) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vstupu za účelem zřízení, provozování,

údržby a oprav stavby “VPI BD Suchdolské nám. 16010-040880“ v celkové délce 26,3 bm na

pozemku parc. č. 2375 v k. ú. Suchdol, který je ve vlastnictví obce hl. m. Praha, svěřena správa

nemovitostí MČ Praha-Suchdol v rozsahu vymezeném dle geometrického plánu číslo 1774—

412/2018;

b) zřízení výše uvedeného věcného břemene ve prospěch oprávněné společnosti České

telekomunikační infrastruktura a.s., IC: 04084063;

o) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízení výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou náhradu ve výši 11.500 Kč bez

DPH.

3) u k | á d á

realizovat bod 2) tohoto usnesení

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru: -

Podpis ověřovatele: --

Podpis starosty MČ -- 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 6/6/2019

ze dne 28.11. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)souh|así

a) s členstvím městské části Praha-Suohdol v Partnerství pro městskou mobilitu, 2.3. a pověřuje

starostu městské části zastupováním MC na valných hromadách a jednáních spolku;

b) s uvolněním částky 10.000 Kč na úhradu ročního členského příspěvku na rok 2020 ve spolku

Partnerství pro městskou mobilitu, zs;

2)ukládá

a) požádat o členství v Partnerství pro městskou mobilitu, 2.5. od 1. 1. 2020;

b) členský příspěvek ve výši 10.000 Kč zohlednit v rozpočtu roku 2020;

Termin: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 6/7/2019

ze dne 28.11. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

zprávu o důvodech navýšení předpokládaných investičních nákladů, možnostech snižení těchto

nákladů a právní posouzení souladu předloženého návrhu studie „Multifunkční haly uZŠ

svenkovním sportovištěm“ s podmínkami architektonické soutěže a smlouvou o díio na

projektovou dokumentaci haly.

2)ukládá

zadat vypracování studie proveditelnosti včetně analýzy přínosů a nákladů ve variantách dle projednání

\; Komisi územního rozvoje a infrastruktury (KURI)

Termin: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 6/8/2019

ze dne 28.11. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)uk|ádá

připravit průzkum, ve kterém se občané městské části Praha-Suchdol budou moci vyjádřit, zda

pro vlajku městské části použít heraldický nebo vexilologický návrh.

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: květen 2020

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 6/9/2019

ze dne 28.11. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

bere na vědomí

průběžnou zprávu o realizaci projektu SMACKER.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 6/10/2019

ze dne 28.11. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

bere na vědomí

že městská část podala ke zjišt'ovacímu řízení ElA na stavby SOKP 518 a 519 připomínky

v nichž zdůraznila nesouhlas s vymezením koridoru Silničního okruhu kolem Prahy v trase

Ruzyně — Suchdol (518) a Suchdol - Březiněves (519) a souvisejících staveb (MÚK, přivaděče) )

přes území městské části a dále zejména požadovala:

. zahloubení tunelu Suchdol, ražená výstavba

. zrušení přivaděče Rybářka

. posouzení raženého tunelového přivaděče Kamýcká

. vedení trasy SOKP v tunelu v celém úseku kolem Suchdola, Lysolají a Horoměřic

. odsunutí křižovatky Suchdol dál od zástavby Výhled

. posouzení Regionální varianty

. sloučení do jednoho posouzení EIA stavby 518 a 519

o posouzení kumulativních a synergických vlivů

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 6/11/2019

ze dne 28.11. 2019

ZASTUPETELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na védomi

informaci o aktuálním stavu přípravy rozšiřování letiště v Praze—Ruzyni a podání žádosti Letiště

Praha, a. s. o územní rozhodnutí na paralelní dráhu ke stavebnímu úřadu MU Cernošice.

2) u k ! á d á

během dvoustranných jednání i v rámci společných jednání obcí dotčených provozem letiště

pokračovat v jednání s vedením letiště o vymezení budoucího OHP mimo obytná územi Suchdola

v souladu s výsledky referenda a požadovat závazná omezení současného nočního provozu nad

Suchdolem.

Termín: průběžně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 6112/2019

ze dne 28.11. 2019

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé obdobi sdělené:

zápisem ze 40. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 25. 9. 2019

zápisem ze 41. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 2. 10. 2019

zápisem ze 42. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 9. 10. 2019

zápisem ze 43. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 16. 10. 2019

zápisem ze 44. zasedání Rady MČ Praha-Suchdoi ze dne 23. 10. 2019

zápisem ze 45. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 30. 10. 2019

zápisem ze 46. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 7. 8. 2019

zápisem ze 47. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 6. 11. 2019

zápisem ze 48. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 13. 11. 2019

zápisem ze 49. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 20. 11. 2019

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovateie;

Podpis starosty MČ

 


