
,ZÁPIS

ze 16. ZASŠPANI ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTI PRAHA—SUCHDOL

DNE 2. PROSINCE 2021

Zasedání bylo zahájeno v 18.10 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol.

Starosta konstatoval, že 16. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Přítomno: 13 zastupitelů.

Omluveni: Mgr. Doubkova, Ing. lmlauf

Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopně.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 16. zasedání ZMČ Praha-Suchdol, který

byl radou oproti rozeslaněmu programu doplněn o bod č. 10 — Znak městské části.

Hlasování o dopiněném programu 16. zasedání: pro: 13, 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. Hrobská, p. Bor.

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

Po hlasování o návrhovém výboru se na jednání dostavil Ing. imlauf.

Volba ověřovatele: navržena byla: RNDr. Knappová

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

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

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

Program zasedání:

Diskuse.

Občanka bydlící v ul. V Údolí nesouhlasí s tím, co se vytvořilo v ul. Pod Rybníčkem — nelze

projet z ul. Pod Rybníčkem do ul. V Údolí s přívěsem. Starosta odpověděl, že původní

projekt dozná úprav, šířka komunikace se navýší na 2,5 m. Co se týká křižovatky ul. Pod

Rybníčkem s ul. V Udolí, tak nové značení nemá na průjezd vliv, poloměr zůstal stejný, pro

nákladní automobily je možnost se u požární nádrže otočit. Okolo statku nemůže být

stanovena oficiální trasa, protože komunikace neodpovídá standardům. Připravují se úpravy.

JUDr. Lístík navrhuje zřídit objízdnou trasu okolo statku, bylo by vhodné trasu upravit, aby

byla sjízdná. Starosta uvedl, že je to možno upravit dopravním značením.

Po ukončení diskuse starosta předal řízení zasedání místostarostce Ing. Štěpánková.

1. Směrnice pro nakládání s osobními údaji - revize. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal na

pověřence. Tajemnice odpověděla, že činnost pověřence zajišt'uje Společnost SMS-služby

s.r.o. Hlasování o usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 16/1/2021 bylo

přijato.

2. Zřízení služebnosti VB ve prospěch společnosti PREdistríbuce a.s. při ul. U Kruhovky a

Sídlištní. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1. Usneseni č.j.

16/2/2021 bylo přijato.
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3. Zřízení služebností - VB ve prospěch Společnosti PREdistribuce a.s. při ulici Štěpnice.

Diskuse: JUDr. Listík se dotázal, za jakým účelem je vedení v pozemku umístěno. lng Vik

odpověděl, že se jedna o přeložku — napojení k nové výstavbě v Lysolajích. Hlasování

o usnesení: pro: 13 , proti: 0, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 16/3/2021 bylo přijato.

4. Zřízení služebnosti ve prospěch Vodafone Czech Republic,as, při ul. U Kruhovky a

Sídlištní. Vzhledem k tomu, že žadatel Vodafone Czech Republic, a.s. nedodal

požadovanou opravu výměr, předkladatel navrhuje bod stáhnout z programu jednání.

Hlasování o stažení bodu z programu: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. Bod č. 4 byl stažen

z programu.

5. Veřejné pohřebiště MČ Praha—Suchdol. Diskuse: Ing. Bradáčová se dotázala, zda je

rezervační systém na hroby. Starosta uvedl, že zatím probíhá příprava, rezervační systém

bude spuštěn po definitivním stanovení pravidel pro provoz hřbitova. Hlasování o usnesení:

pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č. j. 16/5/2021 bylo přijato.

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

7. Spolupráce s ČZU - bezpečnostní patroly. Diskuse: Ing. Hrobská se dotázala, zda při

kontrole v restauraci V ráji byli zjištění nezletilí. Starosta odpověděl, že nejsou konkrétní

informace, případ řeší OSPOD. P. Bor se dotázal, zda je k dispozici přehled o trestných

činech na území městské části ve 2. pololetí. Starosta odpověděl, že o přehled bylo

požádáno, zatím ho policie nedodala. JUDr. Listík uvedl, že činnost patroly je vnímána

pozitivně, doporučuje ve spolupráci pokračovat. Ing. Bradáčová navrhuje zveřejnit základní

informace o činnosti bezpečnostních patrol. Hlasování o usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel

se: 0. Usneseni č.j. 16/7/2021 bylo přijato.

8. Covid-19 — aktuální stav. Ing. Štěpánková informovala zastupitele o organizaci očkování

v MČ Praha—Suchdol 15., 16. a 22. prosince 2021. Diskuse: JUDr. Listik se dotázal, zda

hlavní město poskytuje dotaci na opatření proti šíření covidu. Starosta odpověděl, že zatím

další dotace nejsou. lng. Hrobská diskutovala k problematice testování žáků v ZŠ —

doporučuje používat PCR testy s rychlým vyhodnocením. Zastupitelstvo bere na vědomí.

9. Koncepce rozvoje městské části Praha-Suchdol. Diskuse: lng. Hanusová se dotázala,

zda se pro zadání koncepce počítá i s trasou okruhu. Starosta odpověděl, že území

navrhovaná pro výstavbu nejsou v kolizi s okruhem — předpokládaný počet obyvatel to

neovlivní. Dále lng. Hanusová uvedla, že zadávat koncepci je možná předčasné, není

známo zda tu bude okruh nebo ne. Ing. Vik — jedná se o prognózu pro roky 2030 až 2040.

Mgr. Kuna uvedl, že mnohdy se'jedná o záměr developera a MČ by měla mít k podobným

projektům jednotný přístup. JUDr. Listík připomněl, že rozhodnutí o projektech není na

městské části. Nelze děiat koncepci, pokud nevíme jak bude vypadat doprava. Praha se

snaží dořešit okruh. V této situaci nemá smysl objednat studii za velké peníze. Navrhuje,

aby problematika byla diskutována mezi zastupiteli a v KURl, stanovit vlastní pevná

pravidla. Eng. Vik uvedl, že je potřeba mít stanovenu koncepci, diskusi na toto téma je třeba

nastartovat. RNDr. Knappová uvedla, že je třeba mít ucelený názor, pokud nebudeme tento

materiál mít, tak bude obtížné rozvoj oviivňovat; není na místě na tomto šetřit. lng. Vik

uvedl, že v současné době by se diskutovalo o zadání koncepce. JUDr. Listík doporučuje

projednání zadání na KÚRI, v radě a následně na zastupitelstvu. Ing. lmlauf dodal, že je

třeba, aby se prostředí na Suchdole nepokazilo. Ing. Hanusová uvedla, že pro IPR nebude

koncepce závazná. lng. Vik odpovédél, že MČ musí mít argumenty, jinak nebude vůle MČ

respektována. Hlasování o usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 16/912021

bylo přijato.

10. Znak městské části. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

Usnesení č.j. 16/10/2021 bylo přijato.
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Po projednání bodu 10. předala lng. Štěpánková řízení zasedání starostovi.

11. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Interpelace.

P. Zoubek požádal o zaslání seznamu budov ve správě MČ včetně jejich stavu.

P. Zoubek požaduje seznam pozemků dotčených předpokládanou výstavbou, které by

mohla městská část odkoupit, aby o jejich využití mohla rozhodovat.

JUDr. Listík se dotázal na materiály k tunelu pod Kamýckou. Starosta odpověděl, že

materiály budou k dispozici na počátku roku 2022.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 12. 2021
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