
, zÁpís

z 8. ZAS’EPANI ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTI PRAHA—SUCHDOL

DNE 29. DUBNA 2020

Zasedání bylo zahájeno v 18.10 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol.

Starosta konstatoval, že 8. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Přítomno: 15 zastupitelů.

Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 8. zasedání ZMČ Praha-Suchdol.

Hlasování o programu 8. zasedání: pro: 15, 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, JUDr. Lístik, p. Bor

Hlasování o návrhu: pro: 15, proti: O, 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.

Starosta oznámil zastupitelům, že průběh 8. zasedání ZMČ Praha-Suchdol bude on-line

přenášen na internet.

Záznam hlasování zastupitelů o usneseních 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

dne 29. 4. 2020 je přílohou tohoto zápisu.

Program zasedání:

Diskuse.

Paní _informovala o činnosti restaurace Palpost, která není v souladu

s nařízeními v nouzové stavu — pořádají zde párty, obyvatelé ubytovny se scházejí a popíjejí.

Starosta odpověděl, že je třeba volat městskou policii — je to její kompetence. Dále se pí

P—vyjádříla ke studii ~— Starý Suchdol — nadále nesouhlasí s odstoupením svého

pozemku pro komunikaci, dle jejiho názoru MČ neřeší situaci dost rychle. Starosta

odpověděl, že projednávání by mělo proběhnout, záležitost vyřizuje stavební úřad. P._

se dotázal na úpravy dopravního režimu na ul. Kamýcká, které jsou nevýhodné pro

automobily, proč MC proti této úpravě nevystoupila. Starosta odpověděl, že úprava

dopravního režimu byla s občany řešena na veřejné schůzi a byla též opakovaně

projednávána na komisi územního rozvoje, která doporučila navrhovaná dopravní opatření

zavést ve zkušebním režimu; toto stanovisko bylo zasláno na MHMP. K vlastnímu projednání

opatření nebyla MČ přizvána. RNDr. Knappová uvedla, že veřejná doprava by měla mít

přednost před individuální, sama denně cestuje veřejnou dopravou do práce a je s úpravami

spokojená. JUDr. Listík uvedl, že komise územního rozvoje je poradním orgánem rady, na

jednání komise proběhla bouřlivá diskuse — komise nakonec těsnou většinou doporučila

navrhovaná dopravni opatření zavést ve zkušebním režimu. Požádal o vysvětlení, proč se

MČ nezúčastnila projednávání. Starosta odpověděl, že řízení bylo pouze oznámeno na

úřední desce magistrátu, městská část Praha—Suchdol nebyla o řízení informována.

Podpis ověřovatele: .........

Podpis zapisovatele: .........

Podpis starosty MČ: ..........

 



Ing. Hrobská informovala o jednání na radě. lng. Lněničková uvedla, že magistrát zavádí

opatření i přes vůli městských částí. P. Zoubek navrhuje, aby někdo z úřadu procházel

úřední desky a tím se zabránilo opomenutím důležitých informací.

Po ukončení diskuse starosta předal řízení zasedání mtstostarostce Ing. Štěpánková

1. Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2019. Zastupitelstvo městské části Praha—

Suchdol ve složení členů k datu 29. dubna 2020 dle přiložené prezenční listiny projednalo

účetní závěrku městské části Praha-Suchdol za rok 2019 k rozvahovému dni 31. 12. 2019

a nezjistilo, že by účetní uzávěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu

s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých

vybraných účetních jednotek, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace

účetní jednotky. Hlasování o usnesení 8/1/2020 - schválení účetní závěrky MČ Praha-

Suchdol za rok 2019: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 3. Usnesení č.j. 8/1/2020 bylo přijato.

Zastupitelé nevyužití práva dle § 12 vyhlášky č. 220/2013 Sb. své hlasování písemně

odůvodnit.

2. Navýšení rozpočtu MČ Praha—Suchdol — ponechání dotací z rozpočtu z hl.m. Prahy za

rok 2019. Diskuse: Paní _se dotázala na dotaci na komunikace na Starém

Suchdole, zda se bude řešit i ul. Bažantni. Starosta odpověděl, že se jedná o peníze na

projektovou přípravu. Tato oblast bude řešena. Hlasování o usnesení: pro: 15, proti: 0,

zdržel se: 0. Usnesení č.j. 8/2/2020 bylo přijato.

3. Navýšení rozpočtu MČ Praha—Suchdol - dotace 2 hl. m. Prahy. Diskuse: JUDr. Listík -—

dotázal se na co budou účelové prostředky akce Zkvalitněni vnitřního prostředí učeben a

navýšení kapacity ZŠ určeny. lng. Vik odpověděl, že jsou určeny na realizaci projektu,

kterým se řeší vnitřní prostředí učeben — instalace vzduchotechniky. Dotace na koronavir -

platí se aktuální potřeby pro zabránění šíření infekce koronaviru - nákup dezinfekce (část),

instalace stojanů s dezinfekcí, nákup pro školy — dezinfekce, hygienické potřeby,

financování podpory seniorů nad 65 let, podpora rodin s dětmi — notebook pro umožnění

dálkového vzdělávání. Hlasování o usneseni: pro: 15, proti: O, zdržet se: 0. Usnesení č.j.

8/3/2020 bylo přijato.

4. Navýšení rozpočtu MČ Praha~8uchdol — dotace z OPPPR. Diskuse: 0. Hlasování

o usnesení: pro: 15, proti: O, zdržet se: 0. Usnesení č.j. 8/4/2020 bylo přijato.

Po projednání bodu 4. opustil jednáni starosta.

5. Zřízení služebnosti - věcného břemene na pozemcích parc.č. 2309/2, 2316/2, 2272/3,

k.ú. Suchdol (ul. Ke Kozim hřbetům, Bažantní) ve prospěch oprávněného společnosti

PREdistribuce a.s. Diskuse: 0. Hlasování ousnesení: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 3.

Usnesení č.j. 8/5/2020 bylo přijato.

Po projednání bodu 5 se na jednání vrátil starosta.

6. Zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemcích parc.č. 2383 (ul. Gagarinova) a

2384 (ul. Lysolajská) v k.ú. Suchdol ve prospěch oprávněného společnosti UPC Česká

republika, sro Diskuse: JUDr. Listík se dotázal, zda je to pokračování již schválených VB

v oblasti Budovce. Starosta odpověděl, že toto věcné břemeno skutečně navazuje na

zřízení věcných břemen schválených v září 2019. Hlasování o usnesení: pro: 12, proti: 0,

zdržel se: 3. Usnesení č.j. 8/6/2020 bylo přijato.

7. Svěření nemovitého majetku hl. m. Prahy do správy MČ Praha-Suchdol. Diskuse: JUDr.

Listík se dotázal na stavební deponii u bývalých sběrných surovin v Horním Sedlci.

Starosta odpověděl, že se jedná o stavebni deponii spol. SUBTERRA, která provádí

rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury na území MČ. Hlasování o usneseni: pro: 15,

proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 8/7/2020 bylo přijato.

Podpis ověřovatele: ............

   

  

Podpis zapisovatele: ............

Podpis starosty MČ: .............



8. Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity ZŠ. Diskuse: Pan Bor se

zeptal, zda jsou vysoutěženi dodavatele akce. lng. Vik odpověděl, Že dodavatelé jsou

vysoutěženi, akce se bude realizovat ve dvou etapách, vždy o prázdninách. Hlasování

o usnesení: pro: 15, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 8/8/2020 bylo přijato.

9. Rekonstrukce kaple sv. Václava a výstavba hřbitova. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal,

zda se dá se předpokládat, že velká část výdajů na realizaci této bude hrazena z dotací

hlavního města Prahy, prozatím jsme obdrželi dotaci 5 mil, Kč. Starosta odpověděl, že MČ

bude o další finance žádat. Letos by reálně nebyla větší suma z kapacitních důvodů

utracena. Hlasování o usnesení: pro: 15, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 8/9/2020 bylo

přijato.

10. Projekt SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE. Diskuse: 0.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu programu v uplynulém období.

11. Čerpací stanice Brandejsův statek - projekt. Diskuse: RNDr. Knappová se dotázala,

zda v kapacitě čerpací stanice na odpadní vody bude rezerva pro další výstavbu a

připojení dalších oblastí v MČ, lng. Vik odpověděl, že s rezervou se počítá. JUDr. Listík

diskutoval k celkové situaci v odvádění odpadních vod. lng. Vik uvedl, že je třeba, aby

občané nepouštěli dešťové vody do splaškové kanalizace — jinak při větších srážkách

zředěné splašky budou přepadem téci do Vltavy. P. Zoubek se dotázal, jakou životnost má

čerpací stanice a zda bude čerpací stanice obtěžovat okolí. Ing. Vik odpovédél, že čerpací

stanice má životnost dle intenzity využití, je v podstatě neomezená. Co se týká obtěžování

okolí, tak stanice je umístěna stranou od zástavby. Hlasování o usnesení: pro: 14, proti: 0,

zdržel se: 1. Usneseni č.j. 8/11/2020 bylo přijato.

12. Nouzový stav — opatření proti šíření koronaviru Covid-19. Diskuse: Starosta poděkoval

lng. Štěpánková za obětavou organizaci pomoci potřebným občanům a osobní aktivní

přínos. JUDr. Listík navrhuje do usnesení doplnit poděkování rodičům dětí, kteří zajišťují

jejich individuální výuku. Navrhuje, aby bylo uveřejněno videovystoupení pana starosty

s poděkováním. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. Hlasování o usnesení: pro: 15,

proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 8/12/2020 bylo přijato.

Po projednání bodu 12. předala lng. Štěpánková řízeni zasedání starostovi.

13. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období. Diskuse: O. Zastupitelstvo bere

na vědomí.

Po projednání bodu 13. předal starosta řízeni zasedání lng. Štěpánková.

14. Dohoda o narovnání a nákup pozemků od společnosti EKOSPOL. Diskuse: JUDr. Listík

se dotázal pro koho je to dobré. Starosta odpovědět, že kupujeme také pozemek pod

komunikaci Bažantní a pozemek na její rozšíření. lng. Hanusová připomněla, že na

finančním výboru požadovala zpracování právního názoru, zda soukromý vlastník může

zabrat komunikaci. Toto vyjádření nebylo poskytnuto. Pokud by tomu tak nebylo, pak

kupujeme zbytečně komunikace, 0 které se budeme muset starat. Starosta odpověděl, že

právni názor na dohodu byl zpracován advokátní kanceláři a dle doporučení bylo při jejím

projednávání postupováno. Mgr. Kuna uvedi, že je třeba, aby městská část na svém území

obecně vlastnila pozemky pod komunikacemi. Ing. Vik uvedl, že na počátku nebyly

stanoveny podmínky pro výstavbu v lokalitě Alšova vyhlídka, dnes už nic víc MČ

nevymůže. Pro EKOSPOL je to výhodně, nebude muset stavět chodníky v ul. Bažantní.

MČ nemohla zabránit kolaudaci síti a komunikací v této lokalitě. MČ na jednom

z nabývaných pozemků potřebuje postavit novou komunikaci, což na cizím pozemku nelze.

Ing. Hrobská uvedla, že EKOSPOL celou oblast zasiťoval. Pi l—upozornila na

provoz na komunikaci Bažantní «- nejsou zde chodníky, pro chodce je to nebezpečně.

Hlasování o usnesení: pro: 11, proti: 3, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 8/14/2020 bylo přijato.

Podpis ověřovatele: .........

Podpis zapisovatele: .........

Podpis starosty MČ: ..........

 



15. Žádost o vydání územního opatření 0 stavební uzávěře v oblasti Nového Sedlce.

Diskuse: K problematice diskutovali Mgr. Kuna, Ing. Vik. Hlasování o usnesení: pro: 13 ,

proti: 0, zdržel se: 2. Usneseni č.j. 8/14/2020 bylo přijato.

interpelace.

lng. Štěpánková uvedla, že dezinfekce se bude nadále vydávat pouze ve středu od 16 do 18

hod. Hlasování o projektech hrazených z participativniho rozpočtu se odkládá na dobu, kdy

je bude možno s ohledem na karanténu zorganizovat.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.35 hod.

Zépis byl vyhotoven dne: 5. 5. 2020

Podpis ověřovatele: ..........

Podpis zapisovatele: ..........

Podpis starosty MČ: ...........

 


