
. ZÁPIS

z; 7. ZAsaoAnr ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTI PRAHA-SUCHDOL

DNE 30. LEDNA 2020

Zasedání bylo zahájeno v 18.15 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol.

Starosta konstatoval, že 7. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Přítomno: 13 zastupitelů.

Omluven: JUDr. Lístík, p. Bor

Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopně.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 7. zasedání ZMČ Praha-Suchdol, který

byl radou oproti rozeslanému programu doplněn o 2 body: bod č. 14. Bezpečnostní situace

v městské části Praha-Suchdol a bod č. 15. Zřízení služebnosti-věcného břemene na

pozemku, parc.č. 2325/1 (ul. V Údolí), bod č.14 byl přečislován na (5.16.

Hlasování o doplněném programu 7. zasedání: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. Program

zasedání byl schválen.

Schválený program zasedání je přílohou tohoto zápisu.

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

Hlasování o návrhu: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0.

Volba ověřovatele: navržena byla: RNDr. Knappová

Hlasování 0 návrhu: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0.

Starosta oznámil zastupitelům, že ze 7. zasedání ZMČ

záznam.

Program zasedání:

Diskuse.

Přítomná občanka se dotázala, kdy budou občané napojení na kanalizací v Kamýcká ulici.

Odpověděl starosta: Hl.m. Praha nebylo ochotno akceptovat navýšení ceny v souvislosti

s úpravami projektu. V současné době převzala akci Pražská vodohospodářská společnost.

V letošním roce by měla být stavba dokončena.

Pí P—informovala, že občané jsou obtěžování hlukem z ubytovny Palpost a to

zejména z restaurace, odkud se ozývá hlasitá reprodukce hudby, není dodržována provozní

doba. Dále se dotázala, jak pokračuje řešení změna územního plánu oblasti Palpost — zatím

v územním plánu není změna zaznamenána, chybí územní studie, o kterou MČ požádala

magistrát hl. m. Prahy. Studii připravuje odbor územního plánu, je projednávána, v současné

době se řeší stanoviska dotčených orgánů. Dokončení se předpokládá letos. Studie má

mimo jiné vymezit obslužné komunikace, které vedou po soukromých pozemcích.

O umisténi komunikaci pak rozhoduje stavební úřad (odbor výstavby ÚMČ Praha 6). Ing. Vik

poukázal, že koncepci, na které se shodli vlastnící pozemků, je třeba projednat a schválit. Pí

' znesla těž dotaz na činnost společnosti EKOSPOL v této oblasti. Dotázala se

jak je možné, že developer umístil plovoucí značku zeleně na cizí pozemek, proč to schválilo
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zastupitelstvo. Starosta uvedl, že o územním plánu městská část nerozhoduje, o územním

rozhodnutí bylo stavebním úřadem rozhodnuto již v letech 2001 až 2003.

Přítomný občan se dotázal, proč se výstavba kanalizace nevyřešila za evropské peníze již v

roce 2003. Starosta odpověděl, že hlavní město Praha nemůže žádat o dotace, protože

smlouva s PVK nesplňuje zadané podmínky pro poskytování dotací z EU. MČ Praha—

Suchdol po změně smlouvy s provozovatelem kanalizace na polovině území MČ, která je

odkanalizována do Roztok, podala žádost a získala dotace na výstavbu kanalizace V Horním

Sedlci, dotací byly podpořeny další dvě stavby. V ulicích U Kapličky a Bažantní dotace

nebyla poskytnuta, protože je zde malé množství připojených obyvatel. Zde stavbu

zafinancovalo hl.m_ Praha. Dále se dotázal, zda se developeři finančně podílejí na výstavbě

kanalizace. Starosta odpověděl, že například EKOSPOL v rámci akce Výhledy l. postavil

část kanalizační stoky. Příspěvky developerů nejsou ze zákona povinné a městská část

může pouze usilovat o uzavření dohody o příspěvku např. formou daru Pokud v místě

výstavby existuje dostatečná kapacita kanalizace, je povinností dům napojit. lng. Vik

informoval o tom, že požadavky na developery jsou vždy uplatňovány, ale developeři

nejsou ochotni na ně přistoupit. Přítomní dále diskutovali o možnostech získat finanční

prostředky na infrastrukturu od developerů. lng. Hanusová informovala přítomné občany

osituaci při budování kanalizací v oblasti Alšova vyhlídka, kdy EKOSPOL namísto

výstavby rozšíření ulice Bažantní nabídl městské části dar ve výši 50.000 Kč, což finanční

výbor odmítt. Pí P—upozornila na stav ui. Bažantní, kde nejsou chodníky. Starosta

uvedl, že je připravován projekt komunikací na Starém Suchdole, kde se bude problém

řešit.

Po ukončení diskuse předal starosta řízeni zasedání Ing. Štěpánková.

Starosta navrhl, aby vhledem k přítomnosti pozvaných hostů, zástupkyně Policie ČR npor.

Mgr J-J- vedoucí místního oddělení Praha-Dejvice a Bc. 2-K—

DiS., MPP, ředitele OR MP Praha 6, kteří byli přizváni k projednání bodu 14. Bezpečnostní

situace v městské části Praha—Suchdol, byla diskuse k tomuto bodu předsunutá před

projednání ostatnich bodů dle programu. Hlasování o tom, zda proběhne přednostně

diskuse k bodu č. 14: Pro 12, proti 0, zdržel se p. Zoubek. Dále pan Zoubek požádal, zda

by se omluvený člen zastupitelstva JUDr. Listík moh! zůčastnit diskuse formou skypu, což

zastupitelstvo jednomyslně schválilo.

Úvodem diskuse vystoupila npor. J_se souhrnnou zprávou o bezpečnosti situaci v

MČ Suchdol za uplynulé období. Sdělila, že na území Prahy 6 spravovaném místním

oddělení Dejvice bylo v období 1. 1. 2019 až 27. 1. 2019 spácháno celkem 727 trestných

činů, z toho 17 v MČ Praha Suchdol z čehož 9 bylo objasněno. Nárůst trestné činnosti

nastal v prosinci 2019 a lednu 2020, kdy bylo nahlášeno 10 případů, z toho 6 vloupání do

vozidel a 4 vloupání do domů, garáží, kontejnerů. Aktuálně policie tyto případy řeší. Od 23.

ledna 2020 nebyl policii hlášen žádný trestný čin.

Dále bylo v uvedeném období spácháno 95 přestupků, pachatelé jsou známi a řešení bylo

předáno buď přestupkové komisi nebo byly přestupky vyřešeny na místě blokovou

pokutou.

lng Hrobská se dotázala, zda budou v této době posíleny hlídky PČR. Npor. Je—

odpověděla, že současné době je na oddělení podstav 10 policistů, přesto je zajis en

běžný výkon služby. V současné době se zvýšil počet operativních hlídek v civilu, které

jsou přítomny v čase, který je natypovaný dle předchozích případů. Bc. K-Jvedl, že

také městská policie posílila počet hlídek, stále v MC Praha—Suchdol působí 1 strážník.

Současně probíhá koordinace s PČR. Dále jsou každý měsíc prováděny společné akce

v místech, kde se zdržují osoby bez přístřeší.
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Policie ČR se v Suchdole také zaměřuje na kontrolu řidičů, zda nejsou pod vlivem alkoholu

nebo drog.

Přítomní hostě zdůraznili, že je třeba, aby občané byli obezřetní, zamykali, zabezpečovali

nemovitosti a pokud zaznamenají něco podezřelého, okamžitě kontaktovaii policií.

P. Zoubek poděkoval za zvýšený dozor v městské části a dotázal, se, zda by nebylo lepší

zřídit detašované pracoviště v Suchdole. Zástupkyně PCR odpověděla, že policisty je třeba

v ulicích a ne v kanceláři.

lng. Hanusová uvedla, že Praha 6 přispívá na platy strážníků a dotázala se, zda by

v případě příspěvku MČ Praha—Suchdol mohlo dojít k navýšení počtu strážníků. Zástupce

městské policie uvedl, že příspěvek na platy se týká všech strážníků MP Praha 6. Hlavni

mésto Praha poskytuje mimořádné bonusy novým strážníkům, přesto se jejich počet nedaří

navýšit — mnoho zájemců nesplňuje podmínky a není schopno projít náborem. lng. Vik

uvedl, že městská část nabídla strážníkovi prostředky pro zvýšení mobility (kolo, skútr),

tato nabídka nebyia přijata.

P. Marek se dotázat na výskyt drog v MČ. Zástupkyně PČR npor. J-odpověděla, že

výskyt drog je v jednotkách případů. Policie nabízí preventivní programy pro školy.

Starosta závěrem uvedl, že městská část využívá dotační programy pro zaměstnávání

bezdomovců a v současné době zahajuje výstavbu bytového domu, kde budou byty pro

policisty a učitele.

Dále přítomni občané diskutovali o dopravní situaci v městské části Praha-Suchdol.

Během projednání bodu 14. se na jednání dostavil p. Bor. Po projednání bodu č. 14

jednání opustila Ing. Hanusová.

Vzhledem k přítomnosti Mgr.K—na jednání starosta navrhl předsunuti projednání

bodu 5 před bod 1. Hlasování o uvedené změně programu: pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Před projednáním bodu 5 byl započat přenos jednání zastupitelstva na internet.

5. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ - právní posouzení. informaci přednesl

Mgr. K- který konstatoval, že výběr projektanta stavby proběhl v souladu se

zákonem. Diskuse: P. Bor se dotázal, kdy bude hotová studie proveditelnosti. Starosta

odpověděl, že koncem března. Zastupitelstvo bere na vědomí.

1. Přijetí dotaci z rozpočtu hi. rn. Prahy. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 0,

zdržel se: 0. Usneseni č.j. 7/1/2020 bylo přijato.

2. Odměny za výkon funkci členů zastupitelstva, Diskuse: 0. Hiasování o usnesení: pro: 9,

proti: 0, zdržel se: 4. Usneseni č.j. 7/2/2020 byío přijato.

3. Rozpočet lVlČ Praha-Suchdol na rok 2020. Diskuse: p. Zoubek se dotázal, zda v roce

2020 se nebude z prostředků MČ hradit projekt SMACKER. Starosta odpověděl, že do

rozpočtu přijdou peníze od EU z prvniho obdobi, tj. květen až září 2019, kterými bude

projekt zafínancován. P. Bor se dotázal, co bude hrazeno z navýšení daně z nemovitostí.

Starosta odpověděl, že primárně bude použito na kapitálově výdaje. Hlasování o usnesení:

pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1. Usneseni č.j. 7/3/2020 bylo přijato.

4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Suchdol na roky 2021 až 2025. Diskuse: 0.

Hlasování o usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržet se: 1. Usnesení č.j. 7/4/2020 bylo přijato.

6. Úplatně nabytí pozemku parc.č. 1650/3 v k.ú. Suchdol. Diskuse: 0. Hlasování

o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. Usneseni č.j. 7/6/2020 bylo přijato.

Po projednání bodu 6 předala Ing. Štěpánková řízení zasedání starostovi.
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7. Granty MČ Praha—Suchdol na rok 2020. Diskuse: 0. Hlasování ousnesení: pro: 13,

proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 7/7/2020 byto přijato.

8. Dary poskytovatelům sociálních služeb občanům MČ Praha-Suchdol. Diskuse: 0.

Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 7/8/2020 bylo přijato.

9. Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží. Diskuse: 0. Hlasování

o usnesení: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 3. Usnesení č.j. 7/9/2020 bylo přijato.

10. Participativní rozpočet. Diskuse: 0. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Po projednání bodu 10 předal starosta řízení zastupitelstva lng. Štěpánkové.

11. Projektová dokumentace na rekonstrukci komunikací Budovec — příprava. Diskuse: p.

Zoubek se dotázal, zda bude půlkruhová část na Brandejsově náměstí průjezdná. Starosta

odpověděl, že dopravní režim bude zachován. P. Pi- se dotázal, zda se před

rekonstrukcí počítá s umístění optických kabelů do komunikací. Starosta odpověděl, že

před rekonstrukcí bude provedena pokládka optických siti. Hlasování o usnesení: pro: 13,

proti: 0, zdržel se: 0. Usneseni č.j. 7/11/2020 bylo přijato.

12. Projektová dokumentace na rekonstrukci komunikací Starý Suchdol -- příprava.

Diskuse: lng. Imlauf se dotázal dotaz na termín rekonstrukce komunikací na Novém

Suchdole. Starosta odpověděl, že 31. ledna 2020 bude vyhlášení výběrového řízení na

dodavatele. Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 7/12/2020

bylo přijato. Zastupitelstvo bere na vědomí.

13. Projekt SMACKER. Zprávu o projektu přednesla Ing. Lněničková. Diskuse: Občan —

jaká je pravděpodobnost realizace výsledků projektu. Starosta odpověděl, že to zatím není

známo. Proběhla diskuse o výstupech projektu a možnostech realizace. Hlasování

o doplněném usnesení: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 2. Usnesení č.j. 7/13/2020 bylo přijato.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

14. Bezpečnostní situace v městské části Praha-Suchdol. Diskuse: viz výše. Hlasování

o usneseni: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 7/14/2020 bylo přijato.

15.Zřízeni služebnosti-věcného břemene na pozemku, parc.č. 2325/1 (ul. V Údolí).

Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 7/15/2020

bylo přijato.

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

na vědomí.

Interpelace.

V rámci interpelací přednesl lng. Vik zprávu o jednání představitelů městské části Praha-

Suchdot s vedením Letiště Praha a.s..

ing. Štěpánková pozvala přítomné na kulturní akce, které se konají v únoru 2020.

Zasedání bylo ukončeno ve 22.05 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 2. 2020
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