
ZÁPIS

ze 17. ZAsgpANi ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTI PRAHA-SUCHDOL

DNE 27. LEDNA 2022

Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol.

Starosta konstatovat, že 17. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Přítomno: 10 zastupitelů.

Omluveni: Robert Marek, Ing. Pavla Bradáčová, Jan Zoubek, Marek Bor, Ing. Jana

Hanusová.

Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 17.2asedání ZMČ Praha—Suchdol.

Hlasování o programu 17. zasedání: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.

Program 17. zasedání byl schválen.

Schválený program zasedání je přílohou tohoto zápisu.

Volba 3 členů návrhového výboru: navrženi byli: Mgr. Kuna, Ing. lmlauf, JUDr. Listík.

Hlasování o návrhu: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.

Volba ověřovatele: navržena byla: RNDr. Knappová.

Hlasování o návrhu: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.

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

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

Program zasedání:

Diskuse: 0.

Po ukončení diskuse předal starosta řízeni zasedání mistostarostce ing. Štěpánkové.

1. Přijetí neinvestiční dotace zobdrženého odvodu zVHP ajiných technických herních

zařízení. Diskuse: O. Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j.

17/1/2022 bylo přijato.

2. Rozpočet MČ Praha—Suchdol na rok 2022. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal, zda daň

z nemovitosti je stejná jako v minulém roce. Starosta odpověděl, že ano. Dále se dotázal

zda z VHČ se do rozpočtu převádí méně peněz. Starosta odpověděl, že ano, protože se

opravuje bytový fond, rozdíl je doplněn z prostředků ušetřených v minulém roce. Dále se

JUDr. Listík dotázal na kapitálové výdaje, starosta odpověděl, že jsou vyšší, protože

probíhá stavba hřbitova a bude probíhat příprava výstavby multifunkční haly, dále jsou zde

zahrnuty přípojky, výkup pozemků a také studie Koncepce rozvoje městské části. Dále

JUDr. Listík diskutoval o zdrojích rozpočtu. Dalším byl dotaz na projektovou přípravu

multifunkční haly. Starosta odpověděl, že je třeba zaplatit dokumentace, které jsou spojeny

s přípravou stavby. Dále se JUDr. Listík dotázal, proč jsou rozdíly mezi plánovanými a

skutečnými příjmy. Starosta odpověděl, že některé položky nelze předvídat (např. výběr

poplatků). Zastupitelé diskutovali také o tom, kolik vlastních finančních prostředků bude

městská část vynakládat a kolik bude z vnějších zdrojů (dotace apod.). Starosta odpověděl,

že se předpokládá čerpání 61 mil. Kč z dotaci na konkrétni projekty, 40 mil. od hlavního
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města Prahy na provoz, zbytek z vlastních zdrojů. Hlasování o usnesení: pro: 9, proti; 0,

zdržel se: 1. Usnesení č.j. 17/2/2022 bylo přijato.

3. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha—Suchdol na roky 2023 až 2027. Diskuse: 0.

Hlasování o usnesení: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 17/3/2022 byšo přijato.

Po projednání bodu 3 předala Ing. Štěpánková řízení zasedání starostovi.

4. Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2022. Diskuse: RNDr. Knapová potvrzuje, že v

minulých letech nebyly zcela využívány granty pro sportovní činnost, naopak v kultuře bylo

nutno projekty krátit. lng. Vik navrhuje, aby zastupitelstvo poskytlo pravomoc radě, aby

mohla převést prostředky zpět do sportu. JUDr. Listík se dotázal, jak se veřejnost dozví

0 možnostech grantů. Ing. Štěpánková odpověděla, že jsou na webu a úřední desce,

aktivně se oslovují případní zájemci. JUDr. Listík doporučuje zveřejnit na facebooku.

Předkladatelka bodu Ing. Štěpánková se ztotožnila s návrhem, aby sport byl navýšen o 30

tis. Kč na 70 tis. Kč a celková výše grantů na 365 tis. Kč. Současně navrhuje, aby

zastupitelstvo uložilo radě, aby zajistila úpravu rozpočtu. Návrhový výbor předložil

k hlasování usnesení v upraveném znění. Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 0, zdržel

se: O. Usnesení č.j. 17/4/2022 bylo přijato.

5. Dary poskytovatelům sociálních služeb občanům MČ Praha-Suchdol. Diskuse: 0.

Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 1715/2022 bylo přijato.

6. Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží. Diskuse: JUDr. Listík

konstatuje, že počet členů Slavoje i Sokola oproti loňskému roku poklesl a dotázal se, jestli

je známa příčina. Ing. Štěpánková odpověděla, že není známa, pravděpodobně to souvisí

s covidem. Hlasování o usneseni: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 17/6/2022 bylo

přijato.

Po projednání bodu 6 starosta předal řízení zasedání místostarostce Ing. Štěpánková.

7. Zřízení služebnosti ve prospěch Vodafone Czech Republic, a.s. pro optické sítě.

Diskuse: JUDr. Listík se dotázal proč jsou rozdílné ceny za zřízeni siužebnosti. lng. Vik

odpověděl, že na část byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí v době před navýšením

ceny. Hlasování o usnesení: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 17/7/2022 bylo

přijato.

8. Projekt SMACKER. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal na memorandum s okolními

obcemi, k čemu má sloužit. lng. Lněničková uvedla, že memorandum bude teprve

projednáno v radě a poté v zastupitelstvu; je o tom, abychom se dotčeně obce a městské

části informovaly, o podpoře různých projektů. Je to návrh, na kterém se bude ještě

pracovat, nyní je ve fázi připomínkování. JUDr. Listík neví, proč by se měiy vynakládat

prostředky na věci, které stejně běží. Starosta doplnil, že by se mělo přemýšlet

o projektech, které by měly usnadnit život v oblasti, protože v satelitních obcích chybi

infrastruktura— instituce, školy, ústavy, prostor pro firmy na rozhraní mezi obcemi. Zmenšil

by se tak tlak na dopravu přes Suchdol do Prahy. JUDr. Listík považuje tyto aktivity za

nadbytečné, MČ nemůže o mnoha věcech rozhodovat sama. Starosta uvedl, že aktivita

podtrhuje nutnost se problematikou zabývat. Setkávání má smysl, návrh memoranda

zaštiťuje pokračování v této činnosti i po ukončení projektu SMACKER. RNDr. Knappová

se dotázala, zda memorandum vyžaduje finanční náklady. Ing. Lněničková odpověděla, že

vlastní memorandum nepředstavuje žádné závazky, ani finanční, pokud bude nutné

financování pak se budou hledat vnější zdroje, RNDr. Knappová považuje iniciativu za

pozitivní. Ing. Vik by přivítal, aby bylo uvažováno o řešeních i pro Suchdol, aby to bylo

vyvážené i s ostatními městskými částmi hl.m. Prahy (Lysolaje, Praha 6). Zastupitelstvo

bere na vědomí.
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9. Covid-19 -— aktuální stav. Diskuse: O. Zastupitelstvo bere na vědomí.

10. Usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé období. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Interpelace.

Ing. Lněničková navrhuje uspořádat setkání zastupitelů k problematice projektu SMACKER a

memoranda.

Starosta informoval o realizaci investic městské části a o tom, že probíhá poslední fáze

stavby stoky B na Kamýcké ulici (povrchový výkop a podtunelování LII. lnternacionání

směrem k Zirafé pro připojení domy a stoky v ul. lnternacionálni). Tím bude MC až na

výjimky (osaměle stojící domy) odkanalizována.

lng. Stěpánková pozvala zastupitele na kulturní akce, které se budou konat v příštím období.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 1. 2. 2022
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