
, ZÁPIS

z 9. ZASEPANI ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTI PRAHA-SUCHDOL

DNE 25. ČERVNA 2020

Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol.

Starosta konstatoval, že 9. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Přítomno: 15 zastupitelů.

Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 9. zasedání ZMČ Praha-Suchdol, který

byl Radou oproti rozeslanému programu doplněn o bod č. 11. Vlajka městské části a na

návrh pana Bora bod č. 12. Zřízení prozatímní komunikace v oblasti Starého Suchdola

mezi ulicemi Dvorská a Ke Kozím hřbetům.

Hlasování o doplněném programu 9. 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, lng. Imlauf, p. Bor

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

Volba ověřovatele: navržena byla: RNDr. Knappová

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

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

Starosta oznámil zastupitelům, že průběh 9. zasedání ZMČ Praha—Suchdol bude on-line

přenášen na internet.

Program zasedání:

Diskuse.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Po ukončení diskuse starosta předal řízení zasedání místostarostce Ing. Štěpánkové.

1. Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2019. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal, zda

nevyužité prostředky vrácené hlavnímu městu budou navráceny do rozpočtu MČ.

Starostaodpověděl, že se tak již stalo. Dále se dotázal na vedlejší hospodářskou činnost,

co je její součástí kromě pronájmů — starosta odpověděl, že se jedná o pronájem bytů,

pozemků, nebytových prostor, úhrady za zřízení věcných břemen a prodej majetku ap.

Zastupitelé poděkovali vedoucímu ekonomického odboru za přípravu závěrečného účtu a

práci ve ztížených podmínkách. Hlasování ousnesení: pro: 12, proti: O, zdržel se: 3.

Usnesení č.j. 9/1/2020 bylo přijato.

Před projednáním bodu 2 předala Ing. Štěpánková řízení zasedání starostovi.

2. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol v roce 2020. Diskuse: 0. Zastupitelstvo bere

na vědomí.

3. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Diskuse: p. Zoubek — dotázal se,

zda by se mohl participativni rozpočet navýšit, aby se dostalo i na malé projekty. lng.
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Štěpánková uvedla, že v hlasování může zvítězit i levnější projekt. Hlasování o usnesení:

pro: 15, proti: O, zdržel se: 0. Usneseni č.j. 9/3/2020 bylo přijato.

Po projednání bodu 3 předal starosta řízeni zasedání místostarostce Ing. Štěpánkové.

4. Navýšení rozpočtu - vrácení 100% podílu DPPO. Diskuse: 0. Hlasování o usneseni:

pro: 15, proti: 0, zdržel se: O. Usneseni č.j. 9/4/2020 bylo přijato.

5. Navýšení rozpočtu o finanční prostředky z OPPPR - školství. Diskuse: 0. Hlasování

o usnesení: pro: 15, proti: 0, zdržel se: O. Usneseni č.j. 9/5/2020 bylo přijato.

6. Přijetí daru od Letiště Praha a.s. z programu Žijeme zde společně. Diskuse: JUDr. Listík

se dotázal, zda darovaná částka je pro městské části hl. m. Prahy stále stejná a kdo

celkovou částku daru rozděluje. Starosta odpověděl, že částka je stejná od roku 2008, byla

sjednána Sdružením obcí postižených provozem letiště, rozdělení je na dohodě

jednotlivých MČ. Letos určilo výši darů jednotlivým městským částem Letiště, nicméně

poměr zůstal stejný. JUDr. Listík se dotázal, zda lze částku navýšit — starosta odpověděl,

že na jednání s Letištěm navrhl celkovou částku částku navýšit, bez odezvy. JUDr. Listík

navrhl, že by se měl změnit poměr rozdělení výše darů mezi jednotlivými městskými

částmi. Dále se dotázal, zda jsou informace o tom, jestli koronavirová krize bude mít vliv na

stavbu paralelní dráhy. Starosta odpověděl, že Letiště na projektu paralelní dráhy trvá. 0

stanovisku k paralelní dráze v současné době jednají i další subjekty. lng. Lněničková

informovala, že v MČ Praha 6 je velký odpor k paralelní dráze zejména od zájmových

organizací, nicméně její zastupitelstvo se v usnesení k paralelní dráze vyjádřilo neutrálně.

Hlasování o usnesení: pro: 15, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 9/6/2020 bylo přijato.

Zastupitelé se jednomyslně usnesli, že vzhledem k plánované přítomnosti autorů studie

proveditelnosti projektu Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ v 19.00 hod

zastupitelstvo z časových důvodů projedná nejprve bod 8, potom bod 7.

7. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ — studie proveditelnosti. Zastupitelé

jednomyslně schválili vystoupení lng. Rumla - autora studie proveditelnosti na 9. zasedání

ZMČ. Ing. Ruml zastupitelům studii představil. Diskuse: Ing. Hrobská se dotázala, zda lze

čerpat dotace také z MŠMT. P. Ruml odpověděl, že zatím nebyla vyhlášena žádná výzva.

JUDr. Listík se zabýval financováním z dotací, není jisté, zda se dotace podaří získat.

Upozornil, že pro městskou část by stavba haly byla bez dotací velkou finanční zátěží.

Mgr. Kuna uvedl, že v tuto chvíli se rozhoduje o pokračování v přípravě projektu a jeho

dotažení do fáze stavebního povolení, teprve potom se bude řešit financováni. Buď se

podaří dotace sehnat nebo ne; dnes se o realizaci zatím nerozhoduje. Uvedl též, že autoři

architektonické studie byli za 3 realizované projekty nominováni na Českou cenu za

architekturu 2020. P. F-se dotázal, zda je nějaké cenové srovnání s jinou obdobnou

stavbou. Starosta odpověděl, že nikoli.

lng. Vik zdůraznil, že přínosem studie je, že je možné získat dotace na realizaci a studie

též doporučila, v jaké variantě se má pokračovat v projektování — bez druhého podzemního

podlaží a bez krčku. lng. Vik uvedl, že zabezpečení provozu haly základní školou není

vhodné, lepší by byla samostatná příspěvková organizace nebo organizační složka.

Požádal o doplnění této varianty do studie. RNDr. Knappová navrhla, aby se ve studii

nedoporučila jako provozovatel haly škola. K problematice dále diskutovali lng.

Štěpánková, RNDr. Knappová, p. Zoubek.

P. Zoubek se dotázal, co jsou náklady „Sokol“. Starosta odpověděl, že se jedná o náklady

na opatření na budově sokolovny v souvislosti s výstavbou haly. JUDr. Listík se dotázal,

jak je možné, že první odhad byl 80 mil. Kč a nynější odhad nákladů je 170 mil. Kč.

Starosta odpověděl, že problém byl ve zvolené metodě původního odhadu a rozsahu

zadání, nebylo počítáno s parkovacími misty. Nynější cena je reálná. lng. Štěpánková
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konstatovala, že kapacita haly byla konzultována v širokém plénu, byla realizována

architektonická soutěž, MC získala dotaci na projekt, nelze se tedy vracet na začátek.

Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 2. Usnesení č.j. 9/7/2020 bylo přijato.

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

bere na vědomí.

Po projednání bodu 8 předala lng. Štěpánková řízení zasedání starostovi.

9. Usneseni Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období. Rada bere na vědomí.

Po projednání bodu 9 předal starosta vedení zasedání místostarostce lng. Štěpánkové.

10. Dar SDH Suchdol na oslavy 130. výročí vzniku. Diskuse: Pan Bor se dotázal, zda

hasiči s určením daru souhlasí, starosta odpověděl že ano. Hlasování o usnesení: pro: 15,

proti: 0, zdržel se: O. Usneseni č.j. 9/10/2020 bylo přijato.

Po projednání bodu 10 předala lng. Štěpánková řízeni zasedání starostovi.

11. Vlajka městské části. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 1, zdržel se: 1.

Usnesení č.j. 9/11/2020 bylo přijato.

Po projednání bodu 11 předal starosta řízení zasedání místostarostce lng. Štěpánková.

12. Zřízení prozatímní komunikace v oblasti Starého Suchdola mezi ulicemi Dvorská a Ke

Kozím hřbetům. Diskuse: Pan Bor navrhuje využít prostředky získané od EKOSPOLU na

financování komunikace. RNDr. Knappová se dotázala, jaký povrch by komunikace měla;

starosta odpověděl, že i prozatímní komunikace musí mít zpevněný povrch, takže např.

panely nebo asfalt. Ing. Vik uvedl, že bude problém se soukromými vlastníky pozemků, po

kterých je komunikace plánována. Bylo by vhodné komunikaci plánovat mimo tyto

pozemky. P. Zoubek se dotázal na cenu komunikace — lng. Vik odpověděl, že zatím není

ani projektová dokumentace, takže cenu nelze stanovit. Ing. Hrobská upozornila, že možná

bude muset být projednána změna územního plánu. Hlasování o usnesení: pro: 15, proti:

0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 9/12/2020 bylo přijato.

Interpelace.

JUDr. Listík se dotázal, jak se podpora obce podnikatelům kvůli opatřením proti šíření

nemoci covid 19 projeví v rozpočtu MČ. Starosta odpověděl, že obcí je Praha, zatím není

známo jak se to projeví v rozpočtu hlavního města Prahy a výši příspěvku na provoz

městských částí. JUDR, Listík se dotázal, jak byli podpoření podnikatelé v městské části -

Praha-Suchdol. P Štůla uvedl, že byly prominuty některé místní poplatky (ubytovací, za

užívání veřejného prostranství) a byly prominuty nájmy za nebytové prostory, obchodníkům

byly zdarma poskytovány dezinfekce i roušky.

Ing. Hanusová uvedla, že se na ni obrátili občané 2 ul. Pod Rybníčkem ohledně bezpečnosti

dopravy a žádali výsledky geodetických měření, která zde probíhala, protože si sami budou

provádět dopravní studii. K bezpečnosti dopravy starosta odpověděl, že byla objednána

dopravní studie k řešení. Ke geodetickým zaměřením uvedl, že nebylo objednáno městskou

částí a MČ k nim nemá tedy přístup.

Pan Bor se dotázal na provoz na ul. lnternacionální během obnovy vodovodů. Starosta

odpověděl, že 27. 6. 2020 bude zahájena obnova vodovodních řadů v ul. lnternacionální,

která bude trvat do 31. 8. 2020. Provoz v ul. lnternacionální bude omezen a budou také

odkloněny autobusy. Starosta dále informoval o postupu přepojování vodovodních přípojek

na Budovci — přepojování je plánováno měsíc dopředu, stavba musí předložit doklad

o kvalitě vody, proto ještě nejsou dokončeny práce na úpravách povrchů.

Podpis ověřovatele: ..................
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Dále starosta informoval o stavbách, které budou ve veřejném prostoru probíhat: Kanalizační

stoka na Kamýcké ulici (po dokončení obnovy vodovodních řadů v této lokalitě),

rekonstrukce komunikací na Novém Suchdole, obnova vodovodních řadů — dokončení v

oblasti Budovce a nové na Novém Suchdole

Mgr, Kuna upozornil na hlučnost provozu stavebního dvora u býv. Sběrných surovin —

požádal o projednání na kontrolních dnech s provozovatelem.

lng. Štěpánková pozvala zastupitele do letní kina, které bude promítat v srpnu a září 2020;

dobrovolníci a složky IZS mají letos kino zdarma. V příštích dnech bude probíhat hlasování

o programu.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 6. 2020

Podpis ověřovatele: ...............
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