
, ZÁPIS

z_1o. ZASEVD'ANI ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTI PRAHA-SUCHDOL

DNE 24. ZÁŘÍ 2020

Zasedání bylo zahájeno v 18.15 hod. „

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 10. zasedání Zastupitelstva MC Praha—Suchdol.

Starosta konstatoval, že 10. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Přítomno: 9 zastupitelů.

Omluveni: lng. lmlauf, Ing. Hanusová, Ing. Bradáčová, p. Marek, p. Zoubek, Mgr. Kuna

Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopne.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 10. zasedání ZMČ Praha-Suchdol, který

navrhuje doplnit o bod 16. Jednací řád zastupitelstva.

Hlasování o doplněném programu 10. zasedání: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. Program

zasedání byl schválen.

Schválený program zasedání je přílohou tohoto zápisu.

Volba 3 členů návrhového výboru: navrženi byli: JUDr.Listík, Ing. Hrobská, p. Bor.

Hlasování o návrhu: pro 9, proti: 0, zdržel se: 0.

Volba ověřovatele: navržena byla: RNDr. Knappová.

Hlasování o návrhu; pro 9, proti: 0, zdržel se: 0.

Po hlasování o ověřovateli se na jednání dostavil Mgr. Kuna.

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

Starosta oznámil zastupitelům, že průběh 10. zasedání ZMČ Praha-Suchdol bude on-line

přenášen na internet.

Program zasedání:

Diskuse.

Pan P— se dotázal na důvody k dláždění chodníku v ul. Armádní zatravňovacími

dlaždicemi. Starosta odpověděl, že se jedná o úpravu umožňující vsakování dešťových vod.

Starosta informoval zastupitele o opravě písařské chyby v usnesení č. 9/3/2020 ze dne 25. 6.

2020 - V odstavci b) byla chybně uvedena maximální možná výše podaného návrhu do

participativniho rozpočtu 225 tis. Kč, správně je to dle předkladu 450 tis. Kč.

Po ukončení diskuse starosta předal řízeni zasedání místostarostce Ing. Štěpánková

1. Hospodaření MČ Praha—Suchdol za 1. pololetí roku 2020. Diskuse: 0. Hlasování

o usnesení: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 2. Usnesení č.j_ 10/1/2020 bylo přijato.

2. Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Diskuse: 0. Hlasování

o usnesení: pro: 10, proti: 0, zdržel se: O. Usneseni č.j. 10/2/2020 bylo přijato.

3. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol - dotace z hl.m. Prahy. Diskuse: Ing. Hrobská se

dotázala, zda se z dotace počítá i s výsadbou v ul. U Nového Suchdola. Starosta

odpověděl, že počítá. Pan Bor navrhuje zařadit na seznam oprav pro příští rok schody do

Dolního Sedlce. Starosta uvedl, že tato cesta a schody jsou ve správě hl.m. Prahy.

Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 0, zdržel se: O. Usneseni č.j. 10/3/2020 bylo přijato.
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4. Lávka přes Únětický potok a navazující cyklostezka. Diskuse: RNDr. Knappová se

dotázala, jak bude financována cyklostezka. Starosta odpověděl, že z dotace poskytnuté

hlavním městem. JUDr. Listík navrhuje opravit cestu ke Spáleněmu mlýnu. Starosta uvedl,

že tato cesta je ve správě hl.m. Prahy. Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 0, zdržel se: O.

Usnesení č.j. 10/4/2020 bylo přijato.

5. Zřízení služebnosti-věcněho břemene s Pražskou plynárenskou pro katodovou ochranu

na pozemku parc. č. 2195/27, 2195/28 a 2303, vše k.ú. Suchdol. Diskuse: lng. Hrobská se

dotázala na cenu za věcné břemeno. Ing. Vik uvedl, že cena byla stanovena dle smlouvy

osmlouvě budoucí uzavřené roku 2019, tedy před navýšením cen za věcné břemeno.

Hlasování o usnesení: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 10/5/2020 bylo přijato.

6. Zřízení služebnostinvěcného břemene ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s., na

pozemcích, parc.č. 878/1 a 895 (oboje ul. Rýznerova), 2282/4 a 2362/1 (oboje ul.

U Roztockého háje), 2329 (ul. Stržná), 2332/1 (ul. Nad Mohylou), 2333 (ul. K Roztokům)

2334/1 a 2358/1 (oboje ul. Keltů), vše k.ú. Suchdol. Diskuse: JUDr. Listík k formulaci

usneseni. Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 0, zdržel se: O. Usneseni č.j. 1016/2020 bylo

přijato.

7. Zřízení síužebnosti ve prospěch PRE Distribuce as. na pozemcích parc. č. 2271/11 (ul.

Trojanův Mlýn) a 2316/1 (ul. Bažantní) v k.ú. Suchdol. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení:

pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 1017/2020 bylo přijato.

8. Projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v ramci "Adaptační strategie na

změnu klimatu" - výsadba a údržba zeleně. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal, jak byty

vybrány stromy k výsadbě a zda se zohledňují i výšky stromů tak, aby nevadily přilehlým

nemovitostem. Starosta odpověděl, že vysoké stromy - platany — byly vysazeny v ul. Na

Pasece, kde nevadí. V ulici K Horoměřicům výsadba vyplynula z debat s občany, jsou zde

vysazeny kultivary o menších výškách, v ul. Za Sokolovnou byly vysazeny úzké kultivary,

které nestíní ani nebrání provozu. lng. Štěpánková uvedla že před realizací proběhla

diskuse s občany a výsledek je kompromisem. Připravují se diskuse s občany

o jednotlivých projektech výsadby. JUDr. Listík se dále dotázal na výsadbu na hranici s MŠ

Lysolaje — zde o tom vědí a zda se budou na výsadbě finančně podílet. Starosta

odpověděl, že vědí, výsadba bude financována z dotace. Hlasování o usnesení: pro: 10,

proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 10/8/2020 bylo přijato.

9. Úprava leteckého provozu na Letišti Václava Havla v noční době. Diskuse: JUDr. Listík

se dotázal, zda se k návrhu vyjádřilo Letiště Praha. Starosta uvedl, že úprava leteckého

provozu byla předmětem debaty s představiteli Letiště Praha - to s úpravou nesouhlasí, ke

změně údajně může dojít až s paralelní dráhou. JUDr. Listík doporučil upozornit v žádosti

na to, že sloty jsou využívány z méně než 50 %. Dále se dotázal, v jakém stavu je jednání

o paralelní dráze. Starosta odpověděl, že v koalici na hl.m. Praze převládá názor, že

paralelní dráha není třeba, v ZUR Prahy není zrušení vymezeni paralelní dráhy

projednáváno. V ZUR Středočeského kraje není paralelní dráha vymezena. Hlasování

o usnesení: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 10/9/2020 bylo přijato.

10. Spolupráce s MČ a obcemi na aktualizaci studie proveditelnosti Regionální varianty.

Diskuse: JUDr. Listík se dotázal, jaké studie se smlouva týká a kdo je zpracovatel. Starosta

odpověděl, že konsorcium stejných firem, které vypracovalo původní studii; studie bude

aktualizována na současné podmínky. JUDr. Listík se dále dotázal, zda je možno se

seznámit s konkrétní smlouvou o dílo —jaké je skutečné zadání studie proveditelnosti a zda

má mít určený obsah. Požádal o zaslání konkrétního návrhu zadání ve smlouvě. P. Bor se

dotázal, jak bude studie využita. Starosta odpověděl, že např. při různých jednáních

v rámci projednání variant vedení SO. lng. Lněničková doplnila, že je možno studii použít
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při tvorbě EIA. Ing. Vik uvedl, že je třeba dát dostatečný čas na zpracování. P. Bor

navrhuje počkat s uzavřením smlouvy na výsledky krajských voleb. Starosta odpověděl, že

smlouva již existuje a zastupitelům ji poskytne. Hlasování o usnesení: pro: 6, proti: 2,

zdržel se: 2. Usnesení č.j. 10/10/2020 nebyio přijato.

11. Projekt SMACKER. Diskuse: P. Bor se dotázal na sdílenou mobilitu. Ing. Lněničková „

jedná se 0 služby sdílení aut a sdílení kol. P. Bor uvedl, že zrovna tyto služby nejsou pro

Suchdol vhodně. Z důvodu sdílené mobility přibyly v Praze tisice aut. Ing. Lněničková

uvedla, že ve studii je preferováno sdílení jízdních kol. JUDr. Listík se dotázal na výsledek

projektu „Pěšky do školy". lng l_něničková uvedla, že suchdolské třídy v loňském roce

nedosáhly na ceny této celostátní soutěže. Vyhlášení výsledků v rámci Suchdola byto

plánováno na 2. pololetí, školy však byly uzavřeny. Letos MČ připravila akci sama v rámci

projektu SMACKER. P. Bor — dotaz na měření intenzity dopravy (viz 88. rada). Je

plánováno — výsledky do cca měsíce. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Po projednání bodu 11 předala lng. Štěpánková řízení jednáni starostovi.

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

na vědomí.

Po projednání bodu 12 předal starosta řízení jednání ing. Štěpánková.

13. Rekonstrukce a zařízení počítačové učebny ZŠ M. Alše w- financování. Diskuse: Mgr.

Doubková uvedla, Že učebna je provedena velmi pěkně. Hlasování o usnesení: pro: 10,

proti: 0, zdržel se: O. Usneseni č.j. 10/13/2020 bylo přijato.

14. Přijetí účelových dotaci zrozpočtu hl. m. Prahy - školství. Diskuse: 0. Hlasování

o usnesení: pro: 10, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 10/14/2020 bylo přijato.

15. Covid-19 — aktuální stav. Diskuse: Předklad doplnila lng. Štěpánková. Zastupitelstvo

bere na vědomí.

16. Jednací řád zastupitelstva. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 0, zdržel

se: O. Usnesení č.j. 10/16/2020 bylo přijato.

Interpelace.

JUDr. Listik se dotázal na studii proveditelnosti multifunkční haly, starosta odpověděl, že

studie je dokončena.

Mgr. Kuna se dotázal na činnost na pozemku vedle býv. Sběrných surovin, kde je státe

skládka stavebního materiálu a v těchto dnech přibyla také velmi hlučná drtička suti, což je

extrémně nepříjemná činnost - situace se nelepší. Starosta informoval otom, že se jedná o

zázemí stavby obnovy vodovodů, pozemek je ve správě hl.m. Prahy které smlouvu

ovýpůjčce uzavíralo. Uživatel společnost Subtera s.r.o. nedbá na připomínky MČ. MČ

usiluje o posunuti areálu dále od bytových domů. JUDr. Listík navrhuje připravit žádost

o nastavení limitů využívání a prověření podmínek smlouvy o výpůjčce pozemků, které hl.

m. Praha s prováděcí firmou uzavřela.

Občan Starého Suchdola se dotázal se na skládku při ul. Dvorské. Starosta odpověděl, že

je to deponie pro stavby v areálu CZU na pozemku, který je ve správě hl. m. Prahy. MC

neměla bohužel možnost se k umístění deponie vyjádřit.

JUDr. Listík —— dotázal se, zda lze ovlivnit kvalitu provedeni zakázek financovaných hi. m.

Prahou — zejména stavu nových povrchů komunikací. Starosta odpověděl, že dohled

probíhá, některé stavby však nejsou dokončeny ani předány, v současné době se řeší

připomínky. lng. Vik informoval, že zástupci městské části vady průběžně reklamují. JUDr.
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Listík navrhuje zveřejnit předávací protokol zhotovených staveb. Ing Vik uvedl, že se

nejedná o budování komunikací, ale obnovu povrchů po obnově vodovodů.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.40 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 9. 2020
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