
, ZÁPIS

zv19. ZASERANI ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTI PRAHA—SUCHDOL

DNE 28. ČERVNA 2022

Zasedání bylo zahájeno v 18.10 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol.

Starosta konstatoval, že 19. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Přítomno: 12 zastupitelů.

Omluveni: Mgr. Doubková, Ing. Hanusová, p. Zoubek.

Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 19. zasedání ZMČ Praha-Suchdol a

informoval, že nebude projednán bod č. 9., o kterém bude jednáno po doplnění podkladů.

Hlasování o programu 19. 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, ing. lmiauf, p. Bor.

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

Volba ověřovatele: navržena byla: RNDr. Knappová

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

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

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

Diskuse.

Starosta na základě písemného dotazu JUDr. Listíka informoval zastupitele o vztazích s MČ

Lysolaje a s bývalým starostou Hlubučkem. Jedinou společnou aktivitou byl ples městských

částí Praha-Suchdol a Praha-Lysolaje a spolupráce na společném memorandu (bylo

projednáno s místostarostkou pani Malečkovou). Jiné společné aktivity neproběhly. Co se

týká spolupráce v rámci hlavního města Prahy, pan Hlubuček byl náměstkem primátora hl.m.

Prahy a některé dotace s ním musely být z titulu jeho funkce projednány, poté však byly

projednány a schváleny radou i zastupitelstvem hlavního města. Další aktivity se

nepřipravovaly. *

Mgr. Kuna se zeptal na zařízení staveniště na ul. Suchdolská vzhledem k tomu, že se stalo

zařízením staveniště dalších staveb. Starosta odpověděl, že je projektováno staveniště na ul.

Dvorská, problém je v určení využití plochy v územním plánu. Výpůjčka pozemku od hl.m.

Prahy je projednána. Vzhledem k tomu, Že zařízení je dočasně, bude jednáno o výjimce na

dobu určitou.

Ing. Vik doplnil, že situace se zařízením staveniště je důsledkem nespolupráce hl.m. Prahy

s městskými částmi.

JUDr. Listík se dotázal, zda stanovisko KÚRl k zařízení (omezení doby provozu) bylo radou

předloženo MHMP a zda je dodržováno. Starosta uvedl, že požadavek byl na MHMP předán.

Mgr. Kuna uvedl, že o víkendech nejsou podmínky dodržovány.

Po ukončení diskuse se na jednání dostavila lng. Hanusová.  
Podpis ověřovatele: .............

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

Podpis starosty MČ: ..............



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

Program zasedání:

1. Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2021. Diskuse: JUDr. Listík diskutoval

knávrhu závěrečného účtu. Dotázal se mimo jiné na náklady na opravy komunikací a

jakých komunikaci se to týkalo. Starosta odpověděl, že z rozpočtu hlavního města Prahy

bylo investováno do rekonstrukcí komunikací 50 milionů Kč (zejména v oblasti Nového

Suchdoia). Dále se dotázal na dotaci na akci „Dešt*ovka“, která nebyla v roce 2021

vyčerpána. Starosta odpověděl, že akce pokračuje i v roce 2022. Dále se JUDr. Listík

dotázal na finanční prostředky v bytovém hOSpodářství získané z pronájmu bytů. Starosta

odpověděl, že se vrací se zpět do bytového hospodářství formou rekonstrukcí uvolněných

bytů a rekonstrukci stoupaček. V letošním roce se připravuje zateplení střechy na domě ve

Stehlíkové ulici. Předseda finančního výboru Ing. Imiauf uvedl, že návrh závěrečného účtu

byl projednán na finančním výboru a byl doporučen ke schválení. Hlasování o usnesení:

pro: 11, proti: 0, zdržel se: 2. Usnesení č.j. 19/1/2022 bylo přijato.

Po projednání bodu 1 předala lng. Štěpánková řízení jednání starostovi.

2 Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol v roce 2022. Diskuse: RNDr. Knappová se

dotázala na projekt Suchdolské posedávání. lng. Štěpánková odpověděla, že sety stolečků

a židliček budou umístěny v příhodných lokalitách na území MČ. JUDr. Listík se dotázal,

jaký byl počet hlasujících občanů při výběru projektů prticipativniho rozpočtu pro rok 2022.

Ing. Štěpánková odpověděla, že počet hlasujících byl přibližně stejný jako loni.

Zastupitelstvo bere na vědomí

3 Participativní rozpočet MČ Praha—Suchdol na rok 2023. Diskuse: Pán Bor se dotázal,

zda částku na participativní rozpočet lze zvýšit Ing. Štěpánková odpověděla, že rozhodnutí

je na zastupitelstvu. RNDr Knappová navrhla navýšení participativního rozpočtu na rok

2023 na 500 tis. Kč. Předkladatelka se s návrhem ztotožnila. Návrhový výbor předložil

khlasování upravené usnesení. Hlasování o usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1.

Usnesení č.j. 19/3/2022 byio přijato.

Po projednání bodu 3 předal starosta řízení jednání lng. Štěpánkové.

4. Navýšení rozpočtu - vrácení 100% podiiu DPPO. Diskuse: JUDr. Listik. Hlasování

o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.j. 19/4/2022 bylo přijato.

5. Navýšení rozpočtu - dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal, na

co bude neinvestiční neúčelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na činnost MČ využita.

Starosta odpověděl, že bude využita na dofinancování rekonstrukce zázemí knihovny, na

dokončení hřbitova, na zeleň a opravu komunikací. Dále se JUDr. Listík dotázal, jak se

určuje výše této dotace. Starosta odpověděl, že u této dotace jsou kriteria stejná jako u

základní dotace poskytnuté na počátku roku. Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel

se: O. Usnesení č.j. 19/5/2022 bylo přijato.

6. Seznámení s výsledky kontroly samostatné působnosti v oblasti poskytování informací.

Diskuse: K problematice diskutovali JUDr. Listík, p. Bor, Ing. Vik. Hlasování o usnesení:

pro: 13, proti: 0, zdržel se: O. Usneseni č.j. 19/6/2022 bylo přijato.

7. Připomínky k Metropolítnímu plánu. Diskuse: JUDr. Listík konstatoval, že ohledně

okruhu se jedná stále o stejné připomínky, jestli to má nadále význam uvádět Navrhuje se

zaměřit na téma dopravy ze severu. Starosta odpověděl, že se jedná i o přivaděč

Kamýcká ŘSD dále zpracovává podklady ze zjišťovací studie ElA avšak trvá na přivaděči

Rybářka. JUDr Listík navrhuje, aby v případě, že bude přivaděč Kamýcká nebude MČ

nadále protestovat proti okruhu. P. Bor se k názoru JUDr.Listíka připojil a podal protinávrh

k návrhu usnesení: bod 0) usnesení změnit část vynechat tak, aby zůstala poslední věta.

Podpis ověřovatele: ...........

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

Podpis starosty MČ: ............

 



Mgr. Kuna navrhuje upravit usneseni tak, že bod c) bude rozdělen na c) a d). lng.

Lněničková uvedla, že je naopak třeba trvat na odporu k okruhu, protože není přínosem

pro Prahu a odporuje všem strategickým dokumentům, navíc přivede do Suchdola i provoz

z druhého břehu Vltavy. Chceme—Ii řešit dopravu, tak v souladu se strategickým

dokumentem. RNDr. Knappová, se dotázala, zda byly námitky projednány s okolními

obcemi. lng. Lněničková uvedla, že okolní obce podporují aglomerační okruh. Hlasování

o protinávrhu p. Bora: pro: 3, proti: 10, zdržel se: O. Předkladatel se ztotožnil s návrhem

Mgr. Kuny. JUDr. Listík deklaroval, že souhlasí s připomínkami k Metropolitnímu plánu,

nesouhlasí však s částí bodu 0) usnesení týkajícího se nesouhlasu s vymezením ploch pro

nadmístní liniovou stavbou transevropské silniční sítě TEN-T Pražský okruh přes

zastavěné území městské části a to včetně souvisejících staveb (přivaděč Rybářka a MÚK

Rybářka) v úseku Březiněves — Ruzyně. Hlasování o upraveném usneseni: pro: 10, proti:

2, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 19/7/2022 bylo přijato.

8. Zadání Studie rozvoje Suchdola 2035. Diskuse: RNDr. Knappová se dotázala k zadání

veřejné zakázky na vypracování studie. Ing. Vik odpověděl, že zakázka bude zadána

v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, pravděpodobně v srpnu nebo září

roku 2022. JUDr. Listík se dotázal, zda IPR se k úmyslu zadat studii vyjádřil. Ing. Vik

odpověděl, že IPR je informován, sám však nemá na takovou studii kapacity. Je třeba se

iPRem domluvit na spolupráci. Starosta doplnil, že návrh na zpracování studie byl IPR

konzultován, ale nebyl přijat. JUDr. Listík navrhuje, aby usnesení bylo doplněno

o požadavek požádat hlavní město Prahu o dotaci na přípravu studie. Předkladatel se s

návrhem ztotožnil. Hlasování o doplněném usnesení: pro: 13, proti: 0 , zdržel se: 0.

Usnesení č.j. 19/8/2022 bylo přijato.

9. Zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2375 a 2376/2, k.ú. Suchdol pro kotvy.

Předkladatel navrhnul bod na 19. zasedání neprojednat, projednání odložit na příště, kdy

budou doloženy další podklady.

10. Projekt SMACKER v rámci programu lnterreg CENTRAL EUROPE. Diskuse: Ing.

Lněničková informovala o jednotlivých aktivitách projektu SMACKER v r. 2022 s tím, že

projekt končí k 30. 6. 2022 Zastupitelstvo bere na vědomí.

11. Uprchlíci z Ukrajiny. Diskuse: RNDr. Knappová informovala o jednání školské rady, kde

byla prezentována integrace ukrajinských žáků do kolektivu. JUDr. Listík ocenil aktivity

městské části v této oblasti. Navrhuje zorganizovat setkání ukrajinskými občany. Ing.

Štěpánková uvedla, že taková akce se bude 26. 8. 2022 konat na komunitní zahradě.

Starosta navrhnul do usnesení doplnit poděkování všem, kteří se podíleli na pomoci

ukrajinským občanům. Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j.

19/11/2022 bylo přijato.

12. Záměr směny částí pozemků parc.č. 1173/3 a parc.č. 1174/1 k.ú. Suchdol, o celkové

ploše 60 m2. Diskuse: JUDr. Listík se dotázal, zda bude směna projednána na KÚRI.

Starosta odpověděl, že stavba na pozemku parc.č. 1174/1 projednána byla, směna je

provedena za účlem zachování přístupu na dvůr radnice z ul. Májová. lng. lmlauf uvedl, že

záměr byl projednán a doporučen finančním výborem. Hlasování o usnesení: pro: 13,

proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 19/12/2022 bylo přijato.

13. Informace o změně na pozici tajemnice ÚMČ Praha—Suchdol. Hlasování o usnesení:

pro: 13, proti: 0, zdržel se: O. Usneseni č.j. 19/12/2022 bylo přijato.

14. Usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé období. Rada bere na vědomí.

interpelace.

Podpis ověřovatele: ..........

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

Podpis starosty MČ: .......... 



Starosta informoval zastupitele, že termín příštího zasedání zastupitelstva stanovil na

22. září 2022.

Ing. Štěpánková informovala zastupitele, že za účelem zabezpečení poradenství občanům,

kteří se dostanou do existenčních problémů, bylo v Komunitním centru Půda zřízeno nové

pracovní místo na poloviční úvazek,

Zasedání bylo ukončeno ve 21.10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 6. 2022

Podpis ověřovatele:

Podpis zapisovatele:

Podpis starosty MČ: 


