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za 14. ZASEDANI ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTI PRAHA—SUCHDOL

DNE 24. ČERVNA 2021

Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol.

Starosta konstatoval, že 14. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Přítomno: 12 zastupitelů.

Omluveni: lng. Hanusová, lng. Bradáčová, lng. Štěpánková

Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 14. zasedání ZMČ Praha-Suchdol, který

byl radou oproti rozeslaněmu programu doplněn o bod č. 18. Projekty aplikující cíle

Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu.

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

Volba ověřovatele: navržena byla: RNDr. Knappová

Hlasování o návrhu: pro: 12 , proti: 0, zdržel se: O.

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

Starosta informoval přítomné, že průběh zasedání bude on—line přenášen na internet.

Program zasedání:

Diskuse.

Starosta v rámci diskuse představil problémy s fungováním stavebního dvora v místě

bývalých sběrných surovin na ul. Suchdolská.

Stavební dvůr a deponie na ul. Suchdolské používá společnost Subtera jako zázemí veřejně

prospěšných staveb kanalizace a vodovodu, které investuje hlavní město Praha na území

MČ Praha-Suchdol, aje umístěný v těsné blízkosti sídliště na ul. Kamýcká. Stavba produkuje

hluk a prach, problém je v délce provozování. V budoucnu budou tyto stavby pokračovat a

připravují se další, které budou využívat zázemí v této lokalitě. Řešením by mohlo být

přemístění deponie na ul. Kamýckou za benzínovou pumpu. informaci doplnil Mgr. Kuna -

nepřiměřený hluk je zde každý den včetně víkendů od rána do večera. Zátěž je neúnosná.

Vyzval radu MČ, aby situaci řešila a připravila na příští zasedání tuto problematiku k

projednání. JUDr. Listík se dotázal, zda výpůjční smlouva mezi hl. m. Prahou a spol. Subtera

obsahuje nějaké limity. Mgr. Kuna uvedl, že měl možnost se se smlouvou seznámit, smlouva

taková ujednání neobsahuje. JUDr. Listík se dotázal, zda řešení, která projednala rada, již

byla provedena. Starosta odpověděl, že Subtera opusti část pozemku — dojde k oddálení

deponie od obytných domů. Ing. Hrobská uvedla, že Subtera se snaží vyjít vstříc. Vysvětlila,

že je přirozené, že stavba využívá pozemek investora v místě stavby. Mgr. Kuna uvedl, že

MČ může projednat s hl.m. Prahou výpůjčku jiného pozemku. Ing. Vik podpořil přestěhování

deponie a stavebního dvora na ul. Kamýckou, kde však bude třeba vybudovat přípojky vody

Podpis ověřovatele: .............

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

 

Podpis starosty MČ: .............



a elektřiny. Pak lze projednat podmínky, za kterých se bude stavební dvůr a deponie

provozovat. RNDr. Knappová uvedla, že po ukončení probíhajících staveb bude hl. m. Praha

projednávat novou smlouvu, kterou lze ovlivnit. lng. Vik doplnil, že se nejedná pouze

o problém PVS, je to věcný probšém, protože budou probíhat i další stavby různých investorů

a je proto třeba hledat dlouhodobé řešení.

Po ukončení diskuse starosta předal řízení zasedání místostarostovi lng. Vikovi.

1. Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2020. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal na

výdaje na investiční akce — jaké je saldo výdajů a kolik hradila MČ z vlastních prostředků.

Dále se dotázal, kolik vynaložila MČ na právní služby v roce 2020. Starosta odpověděl, že

náklady MČ tvoří cca 10 % z celkové ceny akce, na právní a poradenské služby bylo

vynaloženo 505 tis. Kč. Během diskuse k bodu 1 se na jednání dostavila Ing. Štěpánková.

Hlasování o usnesení: pro: 11 , proti: 0 , zdržel se: 2. Usnesení č.j. 14/1/2021 bylo přijato.

2. Participativní rozpočet MČ Praha—Suchdol v roce 2021. Diskuse: RNDr. Knappová

dotázala „se, zda by bylo možno investovat do nějaké formy elektronického hlasování.

|ng.|ng. Stěpánková uvedla, že se problematikou bude dále zabývat. JUDr. Listík se

vyjádřil k realizaci „psího hřiště“. Tento záměr je předmětem diskusí občanů. Navrhuje

projednat tento úmysl na větším fóru. Starosta odpověděl, že principem participativního

rozpočtu je rozhodování na základě přímého hlasování občanů. JUDr. Listík se dále

dotázal, jak se rada postaví k výhradám občanů k psímu hřišti. lng. Hrobská uvedla, že

hřiště bude oplocené. RNDr. Knappová, uvedla, že je to běžná praxe v jiných městských

částech i obcích, psí hřiště zmenšují dopad chování psů na život občanů. JUDr. Listík

podal podnět radě, aby se tímto návrhem a negativními reakcemi občanů zabývala. lng.

Štěpánková uvedla, že reakce určité skupiny občanů na facebooku není obrazem názorů

většiny občanů. Jestliže nějaké projekty dostanou nejvic hlasů, zaslouží si být realizovány.

P. Zoubek navrhuje, aby plocha pro psí hřiště byla větší, vhodná i pro ovčácké psy.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Participativni rozpočet MČ Praha—Suchdol na rok 2022. Diskuse: P. Bor se dotázal, zda

budou platit stejné podmínky ze strany hl. m. Prahy jako v letošním roce. Starosta

odpověděl, že se předpokládá, že ano. Hlasování o usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1.

Usnesení č.j. 14/3/2021 bylo přijato.

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

13, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 14/4/2021 bylo přijato.

5. Navýšení rozpočtu - dotace z rozpočtu HLMP. Diskuse: RNDr. Knappová diskutovala

k dotací na dešťovku. Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se: O. Usneseni č.j.

14/5/2021 bylo přijato.

6. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ — směna pozemků. Diskuse: 0.

Hlasování o usnesení: pro: 11 , proti: 0, zdržel se: 2. Usnesení č.j. 14/6/2021 bylo přijato.

7. Nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH. Diskuse: P. Bor se dotázal, zda

k nákupu bude stačit 8 milionů Kč. Starosta odpověděl, že se to předpokládá. Hlasování

o usnesení: pro: 13, proti: 0 , zdržel se: 0. Usnesení č.j. 14/7/2021 bylo přijato.

8. ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity - rozšíření akce

0 nové kmenové učebny. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se: O.

Usnesení č.j. 14/8/2021 bylo přijato.

9. Kaple sv. Václava - restaurování vnitřních maleb. Diskuse: RNDr. Knappová se

dotázala, zda se malby budou restaurovat po dokončení opravy kaple a jaký tam bude

mobiliář. Starosta odpověděl, že oprava výmalby se bude provádět po ukončení

rekonstrukce a co se týká mobiliáře, lavice budou po opravě původní, výbava bude
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minimální, doplní se pouze drobný nábytek. Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel

se: 0. Usneseni č.j. 14/9/2021 bylo přijato.

10. Spolupráce s ČZU - bezpečnostní patroly. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal, zda je

veřejně přístupné telefonní číslo na patrolu. Starosta odpověděl, že patrola není na

zavolání, je třeba volat policii (156 nebo 158). Také Ing. Imauf zdůraznil, že je třeba volat

policii. RNDr. Knappová navrhuje ukončit spolupráci k 31. 7. 2021. JUDr. Listik navrhuje

prodloužit spolupráci s ČZU do konce roku 2021. P. Bor navrhuje pokračovat ve spolupráci

do 31. 12. 2021 protože je patrný pokles případů trestných činů a přestupků.

Mgr. Doubková navrhuje ukončit spolupráci. Mgr. Kuna navrhuje pokračovat ve spolupráci,

protože v případě ukončení nebude možno na spolupráci navázat. P. Bor uvedl, že

prázdniny jsou z hlediska trestné činnosti rizikové a bylo by dobré v bezpečnostních

kontrolách pokračovat. JUDr. Listík se dotázal, kdy bude podána zastupitelstvu zpráva

s vyhodnocením přijatých opatřeních ke zlepšení bezpečnostní situace. P. Vik uvedl, že

zabezpečení bezpečnosti je úkolem Policie ČR a městské policie. Předkladatel se ztotožnil

s návrhem p. Bora na prodloužení spolupráce s ČZU do 31.12.2021. Protinávrh byl

stažen z projednání. Hlasování o usnesení: pro: 8, proti: 3 , zdržel se: 2. Usnesení č.j.

14/10/2021 bylo přijato.

11. Zřízení organizační složky Komunitní centrum Půda. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal,

jak to vypadá s předpokládanými náklady na činnost organizační složky a zda je známa

osoba vedoucí. Starosta odpověděl, že náklady na rok 2021 jsou již zařazeny v rozpočtu.

Na místo vedoucí komunitního centra se počítá s dosavadní referentkou kultury paní

Krumpholcovou, bude se hledat nová asistentka starosty a tajemnice. Hlasování

o usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 14/11/2021 bylo přijato.

Po projednání bodu 11 předal lng. Vik řízení zastupitelstva Ing. Štěpánková.

12. Zřízení služebnosti-věcněho břemene pro plynovodní přípojku na pozemku parc.č.

2332/1 v k.ú. Suchdol ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce a.s.

Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j.14/12/2021

bylo přijato.

13. Zřízení služebnosti-věcného břemene pro kabelové vedení NN na pozemku parc.č.

2375 v k.ú. Suchdol ve prospěch společností PRE Distribuce a.s. Diskuse: 0. Hlasování

o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j.14/13/2021 bylo přijato.

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

Zastupitelstvo bere na vědomí.

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

na vědomí.

16. Projekty aplikující cíle Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu. Diskuse:

JUDr. Listík se dotázal, kdy bude program Podpora implementace akumulace dešťových

vod otevřen veřejností. Starosta odpověděl, že neprodleně. Hlasování o usnesení: pro: 13,

proti: 0 , zdržel se: O. Usnesení č.j. 14/16/2021 bylo přijato.

Interpelace.

lng. Štěpánková pozvala zastupitele na promítání 2 filmů o Haně Hegerové, které se koná

29. 6. 2021 v komunitním centru.

Starosta informoval zastupitele o probíhajících a plánovaných stavbách na území městské

části Praha— Suchdol, podrobnejsr informace jsou dostupné na webu MČ.
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lng. Vik podal informaci ohledně tunelu v ul. Kamýcké (náhrada přivaděče Na Rybářce) —

proběhla prezentace různých technických návrhů, bylo přislíbeno, že budou podrobeny

multikriteriálnímu hodnoceni, návrhy budou předloženy k projednání KURl.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 6. 2021 2021
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