
, ZÁPIS

zv11. ZASEPANI ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTl PRAHA-SUCHDOL

DNE 26. LISTOPADU 2020

Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol.

Starosta konstatoval, že 11. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Přítomno: 4 zastupitelů.

Omluvena: Ing. Hanusová,

Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 11. zasedání ZMČ Praha-Suchdol.

JUDr. Listík navrhuje doplnit program zasedání 0 bod č. 8: Projednání jednacího řádu

Zastupitelstva MC Praha—Suchdol.

Hlasování o zařazení bodu 8: pro 14, proti 0, zdržel se 0.

Hlasování o doplněném programu 11. zasedání: pro: 14, proti: 0, zdržel se: O. Doplněný

program zasedání byl schválen.

Schválený program zasedání je přílohou tohoto zápisu.

Volba 3 členů návrhového výboru: navrženi byli: Mgr. Kuna, Ing. lmlauf, p. Bor.

Hlasování o návrhu: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

Volba ověřovatele: navržena byla: RNDr. Knappová.

Hlasování o návrhu: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

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

Starosta oznámil zastupitelům, že průběh 11. zasedání ZMČ Praha-Suchdol bude on—line

přenášen na internet.

Program zasedání:

Diskuse.

P. V-navrhuje upravit výšku poklopů vodovodních uzávěrů v ul. Internacionálni stejně,

jako byly upraveny kanalizační poklopy. Starosta odpověděl, že poklopy na kanálech

upravila městská část, protože kanalizace je v její správě. Zhotovitel obnovy vodovodní sítě

společnost Subterra přislíbil, že po dokončení celé stavby výšku poklopů vodovodních

uzávěrů a hydrantů upraví s ohledem na výšku povrchu komunikace.

Dále pan V- upozornil, že je třeba v ul. Kamýcká upravit výšku kanalizačních poklopů.

Starosta odpověděl, že byl tento požadavek předán správci komunikace.

Pan _se dotázal, zda se dá zlepšit dopravní situace na ul. Jugoslávských partyzánů.

Starosta konstatoval, že je to v kompetenci MC Praha 6. Situace je způsobena stálým

nárůstem počtu automobilů.

JUDr. Š-popřál uzdravení všem nemocným spoluobčanům a brzké ukončení karantény.

informoval zastupitele, že školní jídelna kromě obědů pro žáky může poskytovat i obědy pro

rodiče. Dále se dotazoval na fungování místní knihovny — jinde je umožněna výpůjčka knih

prostřednictvím výdejního okénka. lng. Štěpánková slíbila, že tuto možnost prověří.
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Po ukončení diskuse starosta předal řízení zasedání mistostarostce lng. Štěpánkové

1. Přijetí dotací od hl. m. Prahy. Diskuse: JUDr. Listík požádal o informace o průběhu

stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ — starosta odpověděl, že se finalizuje

zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Hlasování ousnesení: pro: 14, proti: 0,

zdržel se: O. Usnesení č.j. 1111/2020 bylo přijato.

2. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2327/1 v k.ú, Suchdol, ul. Nad Dolíky. Diskuse:

JUDr. Listík se dotázal, jestli manželé Ht-předem projednali prodej pozemku a cenu.

Starosta odpověděl, že o vyrovnání vlastnických vztahů požádali a byli předběžně

seznámeni i s cenou. Ing. lmlauf informoval, že finanční výbor cenu projednal s tim, že

v této oblasti podobné pozemky byly MČ prodány a cena navržená finančním výborem byla

přizpůsobena cenám těchto prodejů a cenově mapě, tj. 5690 Kč za m2. Hlasování

o usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 11/2/2020 bylo přijato.

3. Poskytnutí příspěvku MČ Praha-Dolní Chabry na aktualizaci studie regionální varianty

SOKP. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal na písemné podklady studie z roku 2015, a 2020.

lng. Lněničková odpověděla, že studie z roku 2015 je ve vlastnictví ŘSD, které poskytlo

pouze mapové podklady, aktualizace studie z roku 2020 byla poskytnuta pouze částečně,

celá bude k dispozici po úhradě příspěvku. JUDr. Listík se dále dotázal, co bylo účelem

aktualizace studie, když MHMP má již srovnávací studii připravenu. Ing. Lněničková

uvedla, že aktualizace studie bude podkladem projednání o studii EIA a jednáni s politiky,

zahrnuje fázi proveditelnosti a účelnosti. Podle JUDr. Listika regionální varianta není pro

Suchdol potřebná. Podle něj není příspěvek ve výši 100 tis. adekvátní. Starosta doplnil, že

původní reg. varianta byla v rozporu s aktuální zastavěnosti území, je třeba reg. variantu

ztohoto hlediska prověřit. Pro MČ Praha—Suchdol je to potřebný materiál, dle něj se

realizaci okruhu v MČ Suchdoi a přivaděče Rybářka dopravní situace v městské části

nezlepší, naopak zhorší. lng. Lněničková dále uvedla, Že dle odborníků je třeba městské

propojení Prahy 6 a Prahy 8. K problému dále diskutoval p. Zoubek, který interpretoval

názor odborníků, že obě dvě varianty (jižní a regionální) by se měly postavit. Mgr. Kuna

uvedl, že se projednává, zda poskytnout příspěvek na aktualizaci studie. Pan P-se

dotázal, zda bylo možno si studii předem prostudovat, Ing. Lněničková uvedla, že do studie

bylo možno nahlédnout. P. Zoubek navrhuje použít peníze na potřebnější věci, např.

vitamíny pro seniory. lng. Lněničková je přesvědčena, že studie je ve prospěch občanů

městské části. P. Bor navrhuje, aby tyto peníze zaplatilo hl. m. Praha, pokud je to v zájmu

občanů. Hlasování o usnesení: pro: 11, proti: 3, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 11/3/2020 bylo

přijato.

4. Projekt SMACKER. Diskuse: P. Bor —— požádal o zveřejnění výsledků měření mobility

v MČ Praha-Suchdol. Starosta uvedl, že příští týden proběhne prezentace měření a poté

budou výsledky zveřejněny. Zastupitelstvo bere na vědomí.

5. Covid-19 — aktuální stav. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal, zda je možnost, aby MČ

obdržela další finanční prostředky na boj s Covid 19 od hlavního města. Starosta uvedl, že

je to pravděpodobně, doposud poskytnuté finanční prostředky pomohly situaci v Praze

zvládnout. Zastupitelstvo bere na vědomí.

6. Koncepce připojeni splaškové kanalizace MČ Praha-Suchdol na ÚČOV. Diskuse: RNDr.

Knappová se zeptala, zda se kriteria pro omezení výstavby s ohledem na kapacitu ČOV v

Roztokách uvolní, aby mohla probíhat další bytová výstavba. Ing. Vik odpověděl, že je to

pravděpodobně, protože kapacita ČOV v Roztokách se převedením splaškových vod na

ÚČOV bude mit dostatečnou kapacitu i pro část Suchdola. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7. Usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé období. Diskuse: O. Zastupitelstvo bere

na vědomí.
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8i Projednání jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol. Diskuse: RNDr. Knappová

uvedla, že s doplněním jednacího řádu o možnost distanční účasti zastupitelů na jednání

nesouhlasí, protože navržená změna je neurčitá, není přesně definován závažný stav

účastníka »— jakým způsobem se bude nemoc dokazovat. Starosta doplnil, že technicky to

sice lze zvládnout, ale není to jednoduché. P. Zoubek uvedl, že fyzická přítomnost musí

být, nicméně podobný stav se může opakovat. JUDr. Listík doplnil, že tato možnost by byla

pro toho, který by se chtěl účastnit, ale z objektivních příčin nemůže a tímto způsobem by

se mohl jednání zůčastnit. Mgr. Kuna upozornil na to, že komunikace přes vzdálené

přístupy zejména v kombinaci osobní a vzdálené účasti podléhá informačnímu šumu. lng.

Štěpánková navrhuje vyčkat, jak problematiku distanční účasti zastupitele na jednání

zastupitelstva upraví zákonodárce. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Interpelace.

Starosta informoval zastupitele o postupu prací na opravě kaple sv. Václava. Byla nalezena

původní fresková výmalba z 18. stoleti, uvažuje se o jejím restaurování, které je však

finančně náročné a v rozpočtu opravy se s ní zatím nepočítá lng. Vik doplnil, že po zjištění

stavu stavby se vzhledem k rozsahu prací oprava mění prakticky na rekonstrukci.

Starosta dále uvedl, že stavba hasičské zbrojnice má stavební povolení, v současné době

probíhá příprava výběru zhotovitele a v příštím roce investor, kterým je hl. m. Praha, stavbu

na pozemku parc č. 13/1, k.ú. Suchdol pravděpodobně zahájí.

Starosta informoval o současných stavbách:

- byla zahájena stavba kanalizačního sběrače v ul, Kamýcká, stavbu provádí společnost

Subterra.

— pokračuje rekonstrukce komunikací na Novém Suchdole, rozestavěné ulice (ul. Armádní,

část ul. Za Rájem, ul. Nad Spáleným mlýnem a U Myslivny) budou dokončeny v letošním

roce.

RNDr. Knappová se dotázala, zda je stanoven horizont ukončení výkopových prací na

Suchdole. Starosta odpověděl, že se jedná o horizont několika let, v roce 2021 bude

pokračovat obnova vodovodů v Horním Sedlci, Na Výhledech, následují rekonstrukce

komunikací Terminy akcí budou ovlivněny finanční situaci v hl. m. Praze, které je

investorem těchto akcí.

P. Bor s dotázal, jestli dne 9. prosince, kdy nepoteče voda na celém Suchdole, budou

zavřeny školy a školky. Starosta odpověděl že ano, bude uzavřen i úřad MC.

Ing. Hrobská informovala o tom, že situace na deponii stavebního materiálu u bývalých

sběrných surovin se řeší, přes vánoční svátky a až do konce ledna zde činnost ustane.

Starosta doplnil, že deponie bude posunuta dále od bytových domů.

lng. Štěpánková informovala zastupitele, o připravovaných akcích. Pokud situace dovolí,

tak v pátek dne 4. 12. 2020 proběhnou na Brandejsově nám. adventní trhy, kde dobročinné

organizace budou nabízet adventní zboží. Představení Divadelty proběhnou distančně,

interaktivně pro omezený počet žáků ZŠ a rodičů.

Dále informovala o kontejnerech na jedlé oleje, které jsou umístěny na stanovišti

kontejnerů v Suchdolské ulici, na ul. Internacionální a v ul. K Horoměřícům.

lng. Vik konstatoval, že je průběžně monitorována naplněnost kontejnerů na tříděný odpad,

kde v poslední době došlo k nárůstu těchto odpadů. Hlavní město z finančních důvodů

nebude další kontejnery umísťovat, městská část ve vybraných lokalitách zajistí kontejnery

v závislosti na možnostech společnosti Pražské služby z vlastních zdrojů. Současně
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požádal zastupitele, aby na spoluobčany působili ve smyslu snížení objemů tříděných

plastových a papírových obalů.

Starosta popřál zastupitelům klidný advent a šťastné Vánoce.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 11. 2020
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