
. ZÁPIS

zv12. ZAseoANl ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTI PRAHA-SUCHDOL

DNE 18. ÚNORA 2021

Zasedání bylo zahájeno v 18.10 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol.

Starosta konstatoval, že 12. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Přítomno: 14 zastupitelů.

Omluveni: Mgr. Kuna,

Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopně.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 12. zasedání ZMČ Praha-Suchdol, který

byl radou oproti rozeslanému programu doplněn o bod č. 16. Zřízení služebnosti k pozemku

parc.č. 2282/3 v k_ú_ Suchdol — přípojka plynu.

Hlasování o doplněném programu 12. zasedání: pro: 14, proti: 0, zdržel se: D. Program

zasedání byl schválen.

Schválený program zasedání je přílohou tohoto zápisu.

Volba 3 členů návrhového výboru: navrženi byli: Mgr. Kuna, lng. lmlauf, Ing. Bradáčová.

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

Volba ověřovatete: navržena byla: RNDr. Knappová

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

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

Starosta informoval přítomné, že průběh zasedání bude on-Iine přenášen na internet.

Program zasedání:

Diskuse.

Do diskuse nikdo nepřihlásil.

Po ukončení diskuse starosta předal řízeni zasedání mistostarostce lng. Štěpánková

1. Bezpečnostní situace v městské části. Projednání bodu se on—line zúčastnili za Policii

ČR vrchní komisař pro Prahu 6 mjr. Mi- _a vedoucí oddělení OOK SKPV

(vloupání do objektů) npor. lng. Bc. K- P , za Městskou policii hlavního města

Prahy pak ředitel místního oddělení Praha 0. K(-. Informovali zastupitele a

přítomné občany o současné bezpečnostní situaci v MČ Praha-Suchdol v porovnání

s loňským rokem (měsíce prosinec až únor): co se týká trestných činů, tak v měsících

prosinec 2019 až únor 2020 bylo na území MČ Praha-Suchdol celkem spácháno 34

trestných činů, z toho 16 v prosinci 2019, 12 v lednu 2020 a 6 v únoru 2020; v měsících

prosinec 2020 až únor 2021 bylo celkem spácháno 18 trestných činů, z toho 2 v prosinci

2020, 6 v lednu 2021 a 10 v únoru 2021. V roce 2019 bylo spácháno celkem 53 trestných

činů a v roce 2020 50 trestných činů. Co se týká přestupků tak v měsících prosinci 2019 až

únor 2020 bylo celkem spácháno 12 přestupků, z toho 5 v prosinci 2019, žádný v lednu

2020 a 7 v únoru 2020; v mésicich prosinec 2020 až únor 2021 bylo celkem spácháno 12

přestupků, z toho 5 v prosinci 2020, 4 v lednu 2021 a 3 v únoru 2021. Celkem bylo v roce

2019 spácháno 66 přestupků a v roce 2020 bylo spácháno 36 přestupků.

Podpis ověřovatele: ......

Podpis zapisovatele: ......

Podpis starosty MČ: .......

 



Dále představitelé policie informovali o situaci v zabezpečení hlídek a přítomnosti policie

v MČ. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal, jestli má PČR nebo městská policie materiál určený

pro občany jak komunikovat s policií, který by mohl být občanům poskytnut na sociálních

sítích. Bylo přislíbeno, že to bude ověřeno. Dále se JUDr. Listík dotázal, zda mají občané

při incidentu radši volat 158 (Policie CR) nebo 156 (městská policie). Mjr. Kroutil

odpověděl, že pokud jde 0 trestný čin, je třeba volat na číslo policie ČR, pokud se jedná

o veřejný pořádek, potom je vhodné volat městskou policii. Obě složky si případ předají.

Prvotní zásah mohou udělat obě policie. Zástupce PČR doporučil, aby občané radši volali

policii, než případ komentovali na sociálních sítích. Snahou policie je, být na místě co

nejdříve. JUDr. Listík se dotázal, zda by se situace zlepšila, pokud by městská část opatřila

pro službu na území městské části vozidlo. Zástupce městské policie odpověděl, že

vozidel mají dostatečný počet, scházejí strážníci. Starosta uvedl, že městská část Praha-

Suchdol může nabídnout byt pro strážníka, který by sloužil výhradně na Suchdole —

„strážník ze Suchdola pro Suchdol“. Pan Bor požádal o doporučení pro bezpečné chováni.

Zástupce městské policie odpověděl, že důležité jsou zabezpečení objektu, pozornost a

všímavost k okolí, spolupráce s policii, v případě trestného činu neznehodnotit stopy. Pan

Bor se dotázal, zda pomáhá kamerový systém. Zástupci policie odpověděli, že kamerový

systém je dobrým pomocníkem při objasňování trestných činů. P. _se dotázal,

kolik hlídek MP jezdí. Zástupce místního oddělení MP Dejvice odpověděl, že dvoučlenná

hlídka zajišťuje celé území Prahy 6. Pan Z_se dále dotázal, kolikrát za den se

objeví hlídka v Suchdole. Zástupce místního oddělení MP Dejvice odpověděl, že to nelze

určit, momentálně se četnost hlídek v Suchdole zvýšila, nestane se, že by se tu hlídka

neobjevila každý den několikrát. Zástupce policie informoval, že možný pachatel krádeží na

Novém Suchdole byl zadržen a v současné době je ve vazbě. Starosta poděkoval

zástupcům městské policie a policie ČR za on—line přítomnost na zasedání zastupitelstva.

JUDr. Listík navrhuje motivovat občany tím, že bude oceněn pán, který se zasloužil o

dopadeni zloděje v ul. Armádní. Starosta uvedl, že poděkování již bylo vysloveno, tento

pán nestojí o publicitu. JUDr. Listík se dále dotázal, zda je možno zřídit transparentní účet,

na který by občané přispívali na účely zajištění bezpečnosti. FP. Bor navrhuje, aby

se z participativniho rozpočtu platila bezpečnostní agentura, tera by hlídala pořádek v

MČ. Ing. Štěpánková uvedla, že pro rok 2021 by to již nešlo, protože proces podávání

návrhů byl ukončen. Je třeba v příštím roce v tomto smyslu změnit podminky. Hlasování

o usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 12/1/2021 bylo přijato.

2. Přijetí neinvestiční dotace z obdrženého odvodu zVHP ajiných technických herních

zařizení. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j.

12/2/2021 bylo přijato.

3. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Diskuse: Předseda finančního výboru sdělil,

že finanční výbor rozpočet projednal a doporučil jej ke schválení. JUDR. Listík se dotázal,

zda jsou v rozpočtu vyčleněny prostředky na bezpečnost — starosta uvedl, že zatím nejsou

rozpočtovány, je možno podle okolností rozpočet upravit. Rada může rozhodovat

o úpravách rozpočtu do výše 400 tis, Kč, jinak je rozhodování vyhrazeno zastupitelstvu.

Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 4. Usnesení č.j. 12/3/2021 bylo přijato.

4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Suchdol na roky 2022 až 2026. Diskuse: JUDr.

Listík se dotázal, proč jsou čísla ve výhledu rozpočtu stále stejná. Starosta odpověděl, že

střednědobý výhled vychází z rozpočtu, závisí na dotacích hl. m. Prahy, v dotačních

titulech však není promítnuto dlouhodobé financování. Plánování na další roky je hodně

formální. Hlasování o usnesení: pro: 11, proti: O, zdržel se: 3. Usneseni č.j. 12/4/2021 bylo

přijato.

Podpis ověřovatele: .......

   

  

Podpis zapisovatele: .......

Podpis starosty MČ: ........



b
.
)

Po projednání bodu 4 předala lng. Štěpánková řízení zasedání starostovi.

5. Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 14, proti:

0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 12/5/2021 bylo přijato.

6. Dary poskytovatelům sociálních služeb občanům MČ Praha—Suchdol. Diskuse: Ing.

Hanusová potvrdila dobrou spolupráci s Domovem Řepy. P. Zoubek se dotázal, zda nelze

přidat další lůžko pro občany městské části. Ing. Stěpánková uvedia, že dar byl v letošním

roce navýšen, pokud by se využívání služeb Domova Řepy navýšilo, lze mu poskytnout

další dar. Hlasování o usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. Usneseni č.j. 12/6/2021 bylo

přijato.

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

o usnesení: pro: 13, proti: 0 , zdržel se: 1. Usnesení č.j. 12/7/2021 bylo přijato.

Po projednání bodu 7. předal starosta řízení zasedání Ing. Štěpánková.

8. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ — Smlouva o spolupráci mezi

městskou částí a TJ Sokol Suchdol -— Sedlec. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal, kde stavba

haly bude stát na pozemku Sokola. Starosta odpověděl, že v rámci stavebního řízení se

prozatím předpokládá, že se staví na cizím pozemku — tj. pozemku Sokola, ale zároveň se

vyhlašuje záměr na směnu pozemků — po dokončení směny bude celá stavba na pozemku

ve Správě MČ. JUDr. Listik se dále dotázal, kdy se očekává uzavření smlouvy o spolupráci

a kdy lze očekávat, že by mohlo dojít k územního rozhodnutí. Starosta odpověděl, že

pokud dohodu schválí zastupitelstvo, lze ji ze strany MČ uzavřít, vše závisí na Sokolu.

JUDr. Listik se dotázal, jak bude stavba haly financována. Starosta odpověděl, že ve

financování nastal posun — vzhledem k tomu, že hala splňuje podmínky dotace ze státního

fondu, kde bude pro výstavbu sportovišť vyhlášena další výzva, městská část má možnost

se do výzvy přihlásit a učiní tak. Dalšími zdrojem je výzva sportovní agentury — i podmínky

této výzvy hala splňuje. Hlasování o usnesení: pro: 12, proti: O, zdržel se: 2. Usnesení č.j.

12/8/2021 byio přijato.

9. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ ~— záměr směny pozemků mezi MČ 3

TJ Sokol Suchdol — Sedtec. Diskuse: RNDr. Knappová — apeluje na zastupitele, který je

představitelem Sokola, aby působil na co nejrychlejší projednání směny. Hlasování

o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 1219/2021 bylo přijato.

10. Prodej části pozemku parc. č. 2327/1 v k. ú. Suchdol, ul. Nad Dolíky. Diskuse: 0.

Hlasování o usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 12/10/2021 bylo přijato.

11. Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal, jak bude

stavba financována. Starosta odpověděl, že byla získána dotace hl. m. Prahy ve výši 8 mil.

Kč z rezervy rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2021 pro městské části, 5 milionů Kč se použije

z rozpočtu městské části na rok 2021, 2,7 mil. Kč z nevyčerpané dotace z rezervy

rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 1,5 mil. Kč, z již poskytnutých dotací, u kterých se

požádá o změnu účelu. Hlasování o usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j.

12/11/2021 bylo přijato.

12. Projekt SMACKER. Diskuse: 0. Zastupitelstvo bere na vědomí.

13. Covid—19 - aktuální stav. Diskuse: RNDr. Knappová se vyjádřila k testování školáků na

covid-19. Zastupitelstvo bere na vědomí.

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

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

na vědomí.

Podpis ověřovatele: .........

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

Podpis starosty MC: ..........

 



16. Zřízení služebností k pozemku parc.č. 2282/3 v k.ú. Suchdol — přípojka plynu. Diskuse:

JUDr. Listík se dotázal, zda přípojka je ve vlastnictví dodavatele plynu — starosta

odpověděl, že přípojka plynu je ve vlastnictví majitele zásobovane nemovitosti. Hlasování

o usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 12/6/2021 bylo přijato.

Interpelace.

Pan Zoubek uvedl, že apelování patří do bodu interpelace. Starosta apeloval na pana

Zoubka, aby přispěl k uspíšení uzavření smlouvy o spolupráci mezi Sokolem a NIC ohledně

multifunkční haly.

Starosta informoval zastupitele o probíhající stavbě kanalizace v ulici Kamýcká a s tím

spojených dopravních opatření (jednosměrný provoz v ul. Kamýcká směrem do Prahy).

Další stavbou, která začne na jaře, je pokračování rekonstrukce komunikací na Novém

Suchdole

lng. Štěpánková informovala o pokračování rozlévani dezinfekce pro občany do

přinesených nádob, o kterou je velký zájem — bude v březnu probíhat jednou za 14 dní.

Da'le informovala, že v rámci celorepublikové výzvy Oživené obecni rozhlasy se v sobotu

20, února 2021 prostřednictvím radničnich hodin pustí od 16 hodin občanům živá umělecká

produkce v podání PmT— a zpěvačky R-A—.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.40 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 23. 2. 2021

Podpis ověřovatele: ......

Podpis zapisovatele: ......

Podpis starosty MČ: .......

 


