
, ZÁPIS

zv15. ZAseoANl ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CAST! PRAHA-SUCHDOL

DNE 16. ZÁŘÍ 2021

Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol.

Starosta konstatoval, že 15. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Přítomno: 15 zastupitelů.

Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 15. zasedání ZMČ Praha-Suchdol.

Hlasování o programu 15. zasedání: pro: 15, 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, Ing. lmlauf, P. Bor

Hlasování o návrhu: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0.

Volba ověřovatele: navržena byla: RNDr. Knappová

Hlasování o návrhu: pro: 15, proti: 0, zdržel se: O.

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

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

Program zasedání:

Diskuse.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Po ukončení diskuse starosta předal řízeni zasedání mistostarostce Ing. Štěpánková.

1. Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2021. Diskuse: JUDr. Listík se

dotázal, zda ve výhledu na období do konce roku 2021 je v rozpočtu dostatek finančních

prostředků. Starosta uvedl, že v rozpočtu budou peníze na opravy komunikací, co se týká

stavby bytového domu č.p. 684, zde se do konce roku bude bourat stávající stavba a

zároveň probiha projednání změny stavby před dokončením, investice ve škole jsou

ukončeny, nadále dle harmonogramu probíhá rekonstrukce kaple sv. Václava a přistoupí

se k restaurování stropu, restaurování stěn bude zahájeno v průběhu příštího roku.

Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 2. Usnesení č.j. 15/1/2021 bylo přijato.

2. Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2022. Diskuse: 0. Hlasování

o usnesení: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 15/2/2021 bylo přijato.

3. Zpráva o plnění opatření k přezkoumání hospodaření za rok 2020. Diskuse: JUDr. Listík

se dotázal na plnění opatření v oblasti evidence majetku. Tajemnice odpověděla, že

nedostatek byl odstraněn na základě informace z katastrálního úřadu. Hlasování

o usnesení: pro: 14, proti: O, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 15/3/2021 bylo přijato.

4. Memorandum o přepojení MČ Praha—Suchdol z čvi Roztoky na Účov hl. m. Prahy.

Diskuse: JUDr. Listík se dotázal, zda po přepojení na UCOV hl. m. Prahy bude dostatečná

kapacita kanalizace pro plánovanou výstavbu v městské části a zda v případě, že
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k přepojení nedojde, je rezerva kapacity u ČOV Roztoky. Ing. Vik odpověděl, že kapacita

do Prahy je počítána ve výši 15 000 EJ, pokud nebude přepojení realizováno, pak bude

městská část muset vstoupit do procesu navýšení kapacity ČOV Roztoky. Hlasování

o usnesení: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 15/4/2021 bylo přijato.

5. Zřízení služebnosti-věcněho břemene na pozemku parc. č. 2303 v k.ú. Suchdol pro

vodovodni přípojku. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 2.

Usnesení č.j. 15/5/2021 bylo přijato.

6. Navýšení prostředků na opravy chodníků. Diskuse: p. „2- se dotázal, kolik má

městská část v rezervě na účtu. Starosta odpověděl že MC má potřebně rezervy v řádu

milionů. JUDr. Listík se dotázal, kolik chodníků máme ve správě, starosta odpověděl, že

celkem má MČ ve správě cca 55.000 rn2 chodníků, další jsou ve správě Technické správy

komunikací. Ing. Vik, problematice uvedl, že MČ žádala o sjednocení vlastnictví, tj.

převedení všech komunikací do správy, protože se o ně stejně staráme, a to včetně

převedení příspěvku na údržbu; žádosti zatím nebylo vyhověno. Zastupitelé dále

diskutovali o způsobu péče o komunikace ve vlastnictví hl. m. Prahy. Hlasování

o usnesení: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 15/6/2021 bylo přijato.

7. Projekt SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE. Zprávu o průběhu

projektu za období červenec a srpen 2021 přednesla lng. Lněničková, Diskuse: 0.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

Po projednání bodu 7 předala lng. Štěpánková řízení zasedání starostovi.

8. Usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé období. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal

na usnesení č. 132.3 Promovaní liniových staveb v přípravě. Starosta odpověděl, že se

zřejmě jedná o propagaci dálničního okruhu. Rada nabídla pro akci termín 21. 9. 2021, kdy

probíhá akce Den bez aut, což bylo odmítnuto. Vzhledem k charakteru akce a

komplikovaně situací v dopravě a výstavbě kanalizace není podobná akce zatím vhodná.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

interpelace.

JUDr. Listík se dotázal, jak to vypadá se suchdolskou vlajkou. Starosta odpověděl, že

schvalovací proces probíhá, návrh byl projednán hl. městem Prahou a připomínky k návrhu

byly vypořádány. Hlavní město by mělo návrh zaslal do parlamentu, který o něm bude

pravděpodobně jednat až po volbách.

Mgr. Kuna se dotázal na stavební dvůr. Starosta odpověděl, že rada řeší náhradní plochu

pro stavební dvůr pro firmy, které provádí stavby pro hl. m. Prahu, při ul. Kamýcká, naproti

benzínově pumpě. Rada požádala hlavní město 0 svěření dotčených pozemků a

projednává se i koupě pozemků od fyzických osob. Dále byla zadána studie jako podklad

pro projednání se stavebním úřadem.

JUDr. Listík se dotázal, zda rada řeší poskytnutí chatky a pozemku pro pracovní výchovu

žáků základní školy. Starosta uvedl, že ředitelka ZŠ právě oslovila MČ s touto žádostí, rada

bude žádost řešit.

Přítomná občanka se dotázala na majitele pozemků zahrádkových kolonií ul. Na Rybářce.

Starosta vysvětlil, že pozemky jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, soukromých

majitelů a malá část ve správě městské části. Většinu pozemků mají pronajaty

zahrádkářské svazy, které je spravuji. Chatky jsou mnohdy ve vlastnictví nájemců a

některé se používají pro bydlení lidí z různých vrstev společnosti. Co se týče bezpečnosti,

městská policie v těchto oblastech provádí pravidelné kontroly. Oficiálně tam bydlení není

možné. ing. Vik uvedl, že je zde problém roztříštěněho vlastnictví a také zániku některých

zahrádkářských organizací.
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lng. Štěpánková informovala přítomné, že je dohodnuto očkování děti proti covid 19 ve

druhé polovině září (1. dávka) a na začátku října (2. dávka), projednává se očkování

3. dávkou pro nejstarší občany, které se bude konat ve druhé polovině října.

Starosta informoval o stavbách probíhajících na území MČ. Skončila obnova vodovodních

řadů na Horním Sedlci, probíhá zde oprava chodníků a úprava zeleně, pokračuje stavba

kanalizace na Kamýcké, zde vzhledem ke podloží musí být v některých úsecích výkopy

prováděny ze shora, což zapříčinilo dopravní opatření na ul. Kamýcká. Stavba bude dále

pokračovat na Brandejsově náměstí. Termín dokončení je 30.11.2021. Připravuje se

dopravní opatření na křižovatce Kamýcká — Sídlištní — Suchdolská - pro dobu uzavírky ul.

Kamýcká bude hlavní ulici ul. Suchdolská. Dále pro zabezpečení dopravy studentů na ČZU

se od 1.10.2021 do 30.11.2021 připravuje linka X107, která pojede z Dejvické po

Suchdolské a internacionální a bude se otáčet ui. Olšovou a Vysokoškolskou (zde bude

zastávka) zpět do Internacionální.

lng. Štěpánková seznámila přítomné s chystanými kulturními akcemi, které se budou konat

v následujícím období.

Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hod,

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 9. 2021
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