
[ZÁPIS

za 13. ZAsgoANi ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTI PRAHA-SUCHDOL

DNE 15. DUBNA 2021

Zasedání bylo zahájeno v 18.10 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol.

Starosta konstatoval, že 13. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Přítomno: 13 zastupitelů.

Omluveni: Mgr. Doubková, p. Marek.

Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 13. zasedání ZMČ Praha—Suchdol, který

byl radou oproti rozeslanému programu doplněn o bod č. 11. Dopravní opatření v ulici Pod

Rybníčkem.

Hlasování o doplněném programu 13. zasedání: pro: 13, proti: O, zdržel se: 0. 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: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0.

Volba ověřovatele: navržena byla: RNDr. Knappová

Hlasování o návrhu: pro: 13, proti: 0, zdržel se: O.

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

Starosta informoval přítomné, že průběh zasedání je on-line přenášen na internet.

Program zasedání:

Diskuse.

Diskuse se nikdo nezúčastnil.

Po ukončení diskuse starosta předal řízení zasedání místostarostce lng. Štěpánková

1. Účetní závěrka MČ Praha—Suchdol za rok 2020. Diskuse: 0. Zastupitelstvo městské části

Praha—Suchdol ve složení členů kdatu 15. dubna 2021 dle přiložené prezenční listiny

projednalo účetní závěrku městské části Praha-Suchdol za rok 2020 k rozvahovému dni

31. 12. 2020 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: pro: 12, proti: 0, zdržel

se: 1. Usnesení 13/1/2021 bylo přijato. Zastupitelé nevyužili práva dle § 12 vyhlášky

č. 220/2013 Sb. své hlasování písemně odůvodnit.

2. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol -— ponecháni dotací z rozpočtu 2 hl. m. Prahy z let

minulých. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal na dotace zbylé z roku 2019, zda je možná

změna účelu dotace; starosta odpověděl, že pokud je předmět dotace podobný, Ize

požádat o změnu a převedení dotace do dalšího roku. Souhlas je předjednán. RNDr,

Knappová se dotázala, zda při stavbě lávky přes Únětický potok bude možno použít

náhradní provizorní lávku; starosta odpověděl, že provizorní lávka je podmínkou pro
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realizaci stavby. Hlasování ousneseni: pro: 13, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j.

13/2/2021 bylo přijato.

3. Navýšení rozpočtu MČ Praha—Suchdol - dotace z hl. m. Prahy. Diskuse: O. Hlasování

o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se: O. Usneseni č.j. 13/3/2021 bylo přijato.

4. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ - vyhodnoceni záměru směny

pozemků mezi MČ a TJ Sokol Suchdol—Sedlec. Diskuse: O. Zastupitelstvo bere na

vědomí.

5. Muítifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ - pokračování přípravy stavby,

Diskuse: JUDr. Listík se dotázal na financování stavby, jak bude financován rozdil mezi

možnými dotacemi a předpokládanou cenou stavby — má-li městská část ještě jiné

prostředky k financování (vlastní, cizi), z čeho bude financována dokumentace pro

provádění stavby; starosta odpověděl, že financování dokumentace pro provádění stavby

je pokryto dotaci. Dále zastupitele informoval, že hlavní město Praha plánuje vytvoření

akčního plánu rozvoje sportu, kde je financováni suchdolské haly haly zahrnuto. V rámci

akčního plánu budou poskytovány dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, objem prostředků není

zatím přesně znám — pravděpodobně budou připravovány roční plány financování

sportovních staveb, bude možné i viceleté plánování. Ing. Vik doplnil, že možné je za

splnění podmínek i financování ze státního fondu životního prostředí. Je vysoce

pravděpodobné, že z velké části bude financováni stavby pokryto z dotaci.

RNDr. Knappová se dotázala, zda je kvůli úspoře času možné provést výběr zhotovitele

před získáním stavebního povolení; starosta odpověděl, že pokud je k dispozici projektová

dokumentace, tak to lze. Mgr. Kuna se dotázal, kolik projektů je zatím v akčním plánu

uvažováno vzhledem k předpokládané výši finančních prostředků; starosta odpověděl, že

zatím je předioženýmí projekty pokryta asi čtvrtina z celkové předpokládané částky.

Hlasování o usnesení: pro: 11, proti: O, zdržel se: 2. Usnesení č.j. 13/5/2021 bylo přijato.

6. Realizace přípojek kanalizace, vody a elektro na území MČ Praha-Suchdoí. Diskuse:

JUDr. Listík se dotázal, zda budou přípojky v našem vlastnictví nebo ve vlastnictví

provozovatele kanalizace; starosta odpověděl, že přípojky budou ve vlastnictví majitelů

nemovitostí. Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 13/6/2021

bylo přijato

7 Koncepce připojeni splaškové kanalizace MČ PrahaSuchdol na ÚČOV Diskuse: JUDr

Listík se dotázal, zda by se městská část osamostatnila od ČOV Roztoky; lng Vik

odpověděl že ano. Pan Zoubek se dotázal, zda máme na čištění odpadních vod smlouvu

s městem Roztoky a zda jim její vypovězení nebude vadit; lng Vik odpověděl, že smtouvu

máme, Roztoky přivítají odpojení, protože ČOV nemá dostatečnou kapacitu. P. Pivoňka se

dotázal zda není problém v technickém zajištění přečerpávání splašků; Ing. Vik odpověděl

že MČ by se musela finančně podílet na navýšení kapacity ČOV Roztoky, které neíze

vzhledem k majetkové účasti soukromého vlastnika financovat ze SFŽP náklady jsou

velmi vysoké a městská část nemá tyto prostředky k dispozici Řešením je investovat do

majetku hlavního města Prahy a spíašky převést na ČOV hl.m Prahy v Troji. Zastupitelstvo

bere na vědomí.

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

Zastupitelstvo bere na zprávu o průběhu projektu SMACKER na vědomí.

9. Opatření proti šíření koronaviru Covid-19. Diskuse: Ing. Vik poděkoval Ing. Štěpánkové,

která věnovala velké úsilí zajištění očkováni seniorů městské části. Zastupitelstvo bere

zprávu o opatřeních proti šíření koronaviru Covid-19 na vědomi

10 Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období. Diskuse: 0. Zastupitelstvo bere

na vědomí. l

  

Podpis ověřovatele: ................... Ř/„WW........* .....................................

/%
Podpis zapisovatele: ...................................%....................................

Podpis starosty MČ: ............................................................................

K/



U
)

11. Dopravní opatření v ulici Pod Rybničkem. Diskuse: K bodu diskutoval p. Zoubek, který

namítá, že zpomalením bude způsobeno hromadění vozidel a budou vznikat nebezpečné

situace. Problematický je kolmý/“nájezd na křižovatce s ul. V Údolí; starosta odpověděl, že

kolmý nájezd požaduje Policie CR. Ing. lmlauf se dotázal na rekonstrukci návsi —- zda není

lepší řešit dcpravní opatření na návsi a tím omezit provoz. Starosta odpověděl, že

dokumentace pro tuto lokalitu je zpracovávána. Důležitým prvkem je zde plánovaná

rekonstrukce Brandejsova statku. Důležité je připravit objízdnou trasu. Pan Ka-_

poděkoval radnici za to, co pro řešení problému udělala, nicméně je zklamán postojem

policie, která nesouhlasila s řešením jednosměrným provozem, zdá se, že policie lokalitu

nezná. S navrženým řešením občané nesouhlasí, navrhují navrátit se k variantě s city

bloky, které by zúžily komunikaci a zamezily průjezdu nákladních automobilů. Navrhují tuto

variantu projednat s policií Ing. Hrobská upozornila, že chaotická situace u základní školy

se těmito opatřeními nezlepší. Starosta uvedl, že dopravní situace před školou je

způsobena počtem aut, kterými rodiče dětí dopravují do školy. Dále se dotázala, zda se k

navrženým opatřením plánuje veřejná diskuse; starosta odpověděl, že se s tím počítá, až

situace kolem covidu dovolí, snad v květnu nebo červnu. JUDr. Listík uvedl, že problémem

jsou zejména nákladní vozidla. Navrhují umistit v lokalitě kameru a přestupce pokutovat,

informaci o kamerách umístit na začátku ulice. Starosta odpověděl, že kamery umístit lze,

ale policie, která je oprávněna pokuty vybirat, data nechce přebírat. Časem je toto opatření

neúčinné. JUDr. Listík navrhuje, aby občané iniciovali projednání dopravního přestupku,

případně aby to provedla městská část. Pan_uvedl, že v návrhu dcpravních opatření

není v krčku ul. Pod Rybníčkem za'ištěna bezpečnost chodců, omezení rychlosti a

průjezdu nákladních automobilů. P. M_wedl, že je třeba se zabývat tím, kam ta auta

jedou, plochy s výstavbou narůstají, oprava bude narůstat. Trendem je zastavět i zelené

plochy, tím přibývá doprava. P. Bor — zda by byio možné opatření nahradit vodorovným

značením. Dále se dotázal na projekt objízdné komunikace ulice Ke Kozim hřbetům;

starosta odpověděl, že tato varianta je předmětem připravovaného projektu. Mgr. Kuna

k projednávané dopravní studií uvedl, že tato studie je zatím nejlepší, co máme. Ing. Imlauf

vznesl dotaz, zda navrhovaná parkovací místa ve studii zůstanou; starosta odpověděl, že

ano. lng. Vik závěrem uvedl, že ulice Pod Rybničkem je obslužnou komunikací, problémem

je však tranzit. S opatřeními se dá dále pracovat. Nesouhlasí s instalaci citybloků.

Hlasování o usnesení: pro: 11, proti: 1, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 13/11/2021 bylo přijato.

Interpelace.

JUDr. Listík se dotázal na spolupráci s bezpečnostní agenturou ČZU; starosta informoval,

že spolupráce je bezproblémová, obchůzky probíhají, nebyly monitorovany žádné incidenty

kromě asistence u dopravních nehod.

Ing. Štěpánková podala informací o posunu hlasování o participativním rozpočtu —— nový

termín hlasovaní bude od 13. 5. 2021 do 8. 6. 2021.

Od příštího týdne bude otevřena knihovna, s omezeními kvůli opatřením proti šíření covid-

19,

Záznam 0 hlasování jednotlivých zastupitelů je přílohou zápisu.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 4. 2021
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