
ZÁPIS z 1. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL

DNE 20. ŘÍJNA 2022

Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol bylo zahájeno v 18.07 hod.

Ustavujícímu zasedání Zastupitelstva MC Praha—Suchdol až do zvolení starosty předsedá

pani JUDr. Zlata Kohoutová.

Účast při zahájení zasedání: 15 zvolených zastupitelů: lng. Pavla Bradáčová, Ing. Petr Hejl,

Ing. Andrea Hrobská Mínáriková, lng. Ondřej lmlauf, RNDr. Ludmila Knappová, JUDr. Zlata

Kohoutová, Ing. Vladimír Kubeček, Ing. Gabriela Lněničková, MBA, PhDr. Tomáš

Opočenský, David Skála, Ing. Věra Stěpánková, MBA, lng. Václav Vik, Marek Bor, Mgr.

Kristýna Janstová, MBA, lng. Bc. Radim Fišer

Určení zapisovatele: Ing. Anna Genzerová, tajemnice ÚMČ

1) Kontrola osvědčení o zvoleni zastupitelem a složení slibu zastupitelů městské části.

Předsedající představila zvolené zastupitele v pořadí, jak byli zvoleni dle zápisu o výsledku

voleb do zastupitelstva obce. Zvolení zastupitelé se předsedající JUDr. Kohoutové následně

prokázali osvědčením o zvolení a občanským průkazem. JUDr. Kohoutová se prokázala lng.

Věře Štěpánková.

Předsedající konstatovala, že všichni přítomní zastupitelé byli řádně zvoleni a mohou

přistoupit ke složení slibu.

Přítomní zvolení zastupitelé postupně složili slib člena Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol do

rukou předsedající JUDr. Kohoutové a potvrdili složení slibu podpisem. Předsedající JUDr.

Kohoutová jako poslední složila slib do rukou RNDr. Ludmily Knappová.

Seznámení s programem ustavujícího zasedání ZMČ: JUDr. Zlata Kohoutová informovala o

programu zasedání.

Mgr. Janstová předložiia návrh na zařazení dalšího bodu dojednání zastupitelstva: Zřízení

výboru dopravní infrastruktury MC Praha-Suchdol. Hlasování o návrhu: pro: 13, proti: 0,

zdržel se: 2

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

2) Voíba volebního výboru; volba předsedy volebního výboru. Volba proběhla veřejným

hlasováním. Navrženi byli: JUDr. Zlata Kohoutová, PhDr. Tomáš Opočenský, lng. Bc. Radim

Fišer. Volba JUDr. Zlaty Kohoutová: pro: 15, proti: 0, zdržel se: O. JUDr. Zlata Kohoutová

byla 15 hlasy zvolena členkou volebního výboru. Volba PhDr. Tomáš Opočenského: pro: 15 ,

proti: 0, zdržel se: O. PhDr. Tomáš Opočenský byl zvolen 15 hlasy členem volebního výboru.

Volba Ing. Bc. Radim Fišera: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Ing. Bc. Radim Fišer byl zvolen 15

hlasy členem volebního výboru.
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Volba předsedy volebního výboru: Členové volebního výboru zvolili předsedkyní JUDr. Zlatu

Kohoutovou.

3) Volba návrhového výboru. Volba proběhla veřejným hlasováním. Navrženi byli: Ing.

Ondřej lmlauf, lng. Andrea Hrobská Mináríková, pan Marek Bor. Volba Ing. Ondřeje lmlaufa:

pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Ing. Ondřej lmlauf byl 15 hlasy zvolen členem návrhového

výboru. Volba Ing. Andrei Hrobské Minárikové: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Ing. Andrea

Hrobská Mináriková byla 15 hlasy zvolena členkou návrhového výboru. Volba pana Marka

Bora: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Pan Marek Bor byl 15 hlasy zvolen členem návrhového

výboru.

4) Volba ověřovatele. Navržena byla: RNDr. Ludmila Knappová. Hlasování o návrhu:

pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0 RNDr. Ludmila Knappová byla zvolena ověřovatelkou zápisu.

5) Stanovení počtu mistostarostů a počtu uvolněných zastupitelů.

RNDr. Ludmila Knappová přednesla návrh na rozšíření počtu místostarostů o jednoho

neuvolněného místostarostu na 3. Návrh zdůvodnila potřebou užší spolupráce s hlavním

městem a posílením pozic při zastupování zájmů městské částivpří jednáních s Prahou 6,

sousedními obcemi a dalšími institucemi. Ekonomicky se MC nově vytvořené pozice

nedotkne, odměna bude stanovena na úrovni běžného radního. Dále RNDr. Knappová

navrhuje stanovit počet uvolněných zastupitelů tradičně na 2 (starosta, místostarosta).

Hlasování o počtu místostarostu: Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 2. Zastupitelstvo schválilo, že v

období 2022—2026 budou v MC Praha-Suchdol 3 místostarostové.

Stanovení počtu uvolněných zastupitelů — návrh: byl převzat z návrhu paní Knappové

z předchozího bodu, jiný návrh nebyl podán (2 uvolnění zastupitelé, a to ve funkci starosty a

místostarosty). Hlasování o počtu uvolněných zastupitelů a jejich funkcích: pro: 12, proti: 0,

zdržel se: 3. Zastupitelstvo schválilo, že ve volebním období 2022 -— 2026 budou v MC

Praha—Suchdol 2 uvolněni zastupitelé, a to ve funkcích starosty a místostarosty.

6) Volba starosty městské části Praha-Suchdol.

Volba starosty:

Na funkci starosty MČ Praha-Suchdol byl navržen Ing. Petr Hejl, lng. Věra Štěpánková,

MBA. Ing. Petr Hejl kandidaturu přijal, Ing. Věra Stěpánková, MBA, kandidaturu nepřijala.

Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků ztoho 12 hlasů pro Ing. Petra Hejla.

Starostou městské části Praha—Suchdol byl zvolen Ing. Petr Hejl.

Starosta MČ Praha—Suchdol lng. Petr Hejl poděkoval zastupitelům za zvolení do funkce

starosty a ujal se řízeni zasedání zastupitelstva.

7) Volba mistostarostů městské části Praha-Suchdol.

Volba uvolněného mistostarostv:

Na funkci uvolněného místostarosty byl navržen: lng. Václav Vik, který kandidaturu přijal.

Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků, ztoho pro Ing. Václava Vika 15 hlasů.

!   

 

Uvolněným místostarostou byl zvolen In . Václav Vik.
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Pan Vik všem zúčastněným poděkoval za důvěru.

Volba druhého (neuvolněnéhol místostarostv:

Navržení kandidátů: Ing. Věra Štěpánková, MBA, která kandidaturu přijala.

Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků, ztoho pro Ing. Věru Štěpánkovou, MBA, 13

hlasů.

ing. Věra Štěpánková, MBA byla zvolena neuvolněnou 2. místostarostkou.

Volba třetího (neuvolněného) místostarostv:

Navržení kandidátů: pan David Skála, který kandidaturu přijal.

Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků, ztoho pro pana Davida Skálu 13 hlasů.

Pan David Skála byl zvolen neuvolněným 3. místostarostou.

8) Volba členů Rady městské části Praha-Suchdol.

Starosta konstatoval, že při 15-tí členném zastupitelstvu je pětičlenná rada, a tedy je třeba

zvolit jednoho člena rady.

Volba člena rady:

Na člena Rady MČ Praha-Suchdol byla navržena lng. Andrea Hrobská Mináriková, která

kandidaturu přijala.

Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků, pro Ing. Andreu Hrobskou Mináríkovou 13

hlasů. Clenkou rady byla zvolena Ing. Andrea Hrobská Mínáriková.

9) Odvolání předsedů a členů finančního a kontrolního výboru.

Návrhový výbor navrhl pro odvolání členů a předsedů výborů hlasování aklamací.

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

Zastupitelstvo jednomyslně odhlasovalo odvolání předsedy a členů kontrolního výboru,

předsedy a členů finančního výboru a tajemnice kontrolního výboru.

10) Volba předsedů, členů finančního a kontrolního výboru.

Zastupitelstvo stanovilo, že ve volebním období 2022 až 2026 budou pracovat 2 výbory:

výbor finanční a výbor kontrolní.

Návrhový výbor navrhl stanovení počtu členů výborů: výbor finanční 7 členů, výbor kontrolní

5 členů.

Hlasování o návrhu: pro: 14, proti: O, zdržel se: 1.

Volba předsedy kontrolního výboru:

Na funkci předsedy kontrolního výboru ZMČ Praha-Suchdol byla navržena Mgr. Kristýna

Janstová, MBA, která kandidaturu přijala.

Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků, ro M r. Kríst'nu Janstovou, MBA, 14 hlasů.   
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Mgr. Kristýna Janstová, MBA, byla zvolena předsedkyní kontrolního výboru.

Volba členů kontrolního výboru:

Navrženi byli: JUDr. Zlata Kohoutová, RNDr. Ludmila Knappová, JUDr. Milan Listík, Jan

Víska, Amálie Wendelová. Všichni navržení kandidaturu přijali.

Na návrh paní Knappová předsedající přerušil jednání a vyhlásil 5minutovou přestávku.

Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků, ztoho pro JUDr. Zlatu Kohoutovou 15 hlasů,

pro RNDr. Ludmilu Knappovou 13 hlasů, pro JUDr. Milana Listíka 14 hlasů, pro pana Jana

Víšku 15 hlasů, pro pani Amálii Wendelovou 3 hlasy.

Členy kontrolního výboru ZMČ Praha-Suchdol se stali: JUDr. Zlata Kohoutová, RNDr.

Ludmila Knappová, JUDr. Milan Listík, Jan Víska.

Volba předsedv finančního výboru:

Na funkci předsedy finančního výboru byl navržen Ing. Ondřej Imlaut, který kandidaturu

přijal.

Odevzdáno bylo 15 platných hlasovacích lístků, ztoho 13 pro Ing. Ondřeje lmlaufa.

Předsedou finančního výboru ZMČ Praha—Suchdol byl zvolen lng. Ondřej lmlauf.

Volba členů finančního výboru:

Na funkci člena finančního výboru byli navrženi: Mgr. Karel Kuna, PhDr. Tomáš Opočenský,

paní Milada Tomková, Ing. Marie Peková, Ing. Petra Wendelová, lng. Jakub Kadlec, Ing. Bc.

Radim Fišer. Všichni navržení kandidaturu přijali.

Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků z toho pro Mgr. Karla Kunu 14 hlasů, pro

PhDr. Tomáše Opočenského 14 hlasů, pro paní Miladu Tomkovou 12 hlasů, pro Ing. Marii

Pekovou 13 hlasů, pro Ing. Petru Wendelovou 9 hlasů, pro lng. Jakuba Kadlece 14 hlasů,

pro lng. Bc. Radima Fišera 6 hlasů.

Do funkce člena finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol byli zvoleni: Mgr. Karel Kuna, PhDr.

Tomáš Opočenský, paní Milada Tomková, Ing. Marie Peková, Ing. Petra Wendelová, lng.

Jakub Kadlec.

Zastupitelstvo bere na vědomí, že tajemníkem finančního Výboru nadále zůstává Jaroslav

Stůla, vedoucí OE MC Praha-Suchdol.

Na funkci tajemnice kontrolního výboru byla navržena lng. Lenka Fernandes, referent EO

MC Praha—Suchdol. Hlasování o návrhu: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Zastupitelstvo

jmenovalo tajemnicí kontrolního výboru Ing. Lenku Fernandes.

11) Pověření členů zastupitelstva podpisem doložky osvědčující platnost právního

úkonu dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Navrženi byli: JUDr. Zlata Kohoutová, Ing. Andrea Hrobská Mináriková, RNDr. Ludmila

Knappová

Zastupitelstvo jednomyslně schválilo, že hlasování bude veřejné.  
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Hlasování o návrhu: pro: 15, proti: 0, zdržel se: O.

Podpisem doložky osvědčující platnost právního úkonu dle § 43 zákona č. 131/200 Sb., ve

znění pozdějších předpisů, byly zastupitelstvem jednomyslně pověřeny: JUDr. Zlata

Kohoutová, Ing. Andrea Hrobská Mináriková, RNDr. Ludmila Knappová.

12) Stanovení odměn zastupitelů, zástupců starosty, radních a předsedů výborů a

komisí.

Diskuse: Ing. Petr Hejl seznámil zastupitele se zákonným rámcem pro stanovení odměn

členům zastupitelstva. Dále seznámil s navrženým principem, kdy (1) odměna za nejvyšší

dosaženou funkci je stanovena na úrovni maximální výše a (2) při sčítání odměn za souběh

max. 3 funkci se k odměně dle bodu (1) přičte za předsednictví v komisi / výboru opět

maximalni výše odměny a za členství v komisi / výboru 2 tis. Kč (namísto maximální výše

3619 Kč). Hlasování o navrženém usneseni: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0.

13) Seznámení s pravidly ochrany osobních údajů. Diskuse: tajemnice seznámila

zastupitele se směrnicí k ochraně osobních údajů, která je pro zastupitele závazná.

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

14) Návrh na vytvoření výboru dopravní infrastruktury MČ Praha-Suchdol

Diskuse: Mgr. Janstová přednesla zdůvodnění navrhu pro zřízení výboru (narůstající

dopravní provoz v MČ Praha-Suchdol), a dále navrhla zřízení výboru o devíti členech. Pan

David Skála vyslovil názor, že souhlasí s existencí problematiky dopravní infrastruktury,

avšak zastává názor, že lze řešit v rámci komisí a jiných orgánů MČ, výbor by navíc finančně

zatížil MČ. Paní Janstová reagovala, že nesouhlasí, že problematiku lze řešit v rámci komisí.

Dále konstatovala, že členové výboru by pracovali bez nároku na odměnu. Pani Lněničková

přispěla do diskuse, že v rámci projektu Smacker byla vytvořena velká spousta dokumentů k

dopravní infrastruktuře. Dále souhlasí s panem Skálou, že problematiku lze řešit v rámci

současných orgánů. Dále navrhuje, že by tento bod odložila na další jednání, protože bod

nebyl předložen v dostatečném předstihu k promyštení. Pan Vik se ztotožnil s návrhem paní

Lněničkové na odložení tohoto bodu na příští jednání, aby bylo možné projednat a zvážit

varianty. Pan F- reagoval, že spousta otázek z hlediska dopravní infrastruktury a vytvoření

dlouhodobé strategie dopravní infrastruktury vyžaduje spoustu času a úsilí, a to je důvodem

vytvoření výboru dopravní infrastruktury, protože v rámci již existujících struktur na to není

kapacita. Paní Janstová přispěla do diskuse, že současné ůsití MČ v dopravní infrastruktuře

by bylo dobré doplnit o hmatatelné výstupy, které jí chybi. Pan P-(veřejnost) se zeptal,

jakou by výbor měl mít pravomoci. Paní Janstová konstatovala, že by měl mít určité

pravomoce. Pan starosta upřesnil, že výbor je poradním orgánem zastupitelstva a z toho

důvodu se pravomoce výboru pohybují v předem vymezeném rámci. Pan Listík reagoval

ztotožněním s výše uvedeným názorem na odložení bodu a promýšlení, jak by to mělo

fungovat. Paní B-(veřejnost) se ztotožňuje s návrhem na vytvoření výboru pro dopravní

infrastrukturu, jelikož KURI řeší individuální případy jednotlivých žadatelů a neřeší globální

strategii dopravy v MČ Praha-Suchdol. Pan Kubeček požádal, aby v budoucím návrhu byli

předloženy životopisy jednotlivých navrhovaných členů výboru, aby bylo možné posoudit

jejich odbornou způsobilost. Pan K-(veřejnost) vystoupil s tím, že se ztotožňuje s

názorem ohledně rostoucího dopravního provozu a předložil tvrzení o úbytku kyslíku v MČ

Praha—Suchdol a důsledcích z toho plynoucích. Pan Skála navrhl přerušení projednání bodu
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a odložení na příští jednání. Pan Vik se pokusil shrnout diskusi, že se všichni shodneme na

rostoucím trendu v dopravě v MČ a že je problematiku potřeba promyslet a navrhl hlasování

o odložení projednání bodu na příští jednání zastupitelstva. Hlasování o usnesení: pro: 15,

proti: 0, zdržel se: O.

15) Diskuse.

Zastupitelé jednomyslně souhlasí s předáváním dokumentů souvisejících s činností

zastupitele v elektronické podobě na poskytnuté emailové adresy.

Paní B-navrhla, zda by mohlo být na webu MČ uvedeno emailové spojení na členy

zastupitelstva. Zastupitelé s návrhem souhlasí.

Pan Vik poděkoval všem bývalým členům zastupitelstva a výborů za jejich práci v uplynulém

volebním období.

Pan Listík vyslovil podporu opozičním zastupitelům, vyzval je, že i když jsou v menšinové

opozici, aby se zajímali o věci, a hlavně o nich diskutovali a byli konstruktivní; výzvu rozšířil

na všechny zastupitele.

Pan starosta zmínil, že městská část bude potřebovat diskutovat chystané projekty MČ či

hlavního města (např. sportovní hala, Brandejsův statek, tramvajová trať).

Pan F.)tevřel téma 3 stěžejních bodů, se kterými šla opozice do voleb: (1) 2 strážníci na

Suchdole + kamerový systém, (2) 3 lékaři na Suchdole (pediatr, stomatolog, praktický lékař)

— dle předběžného zjištění by lékaři měli zájem, ale požaduji zlevněné nájemné v bytě, proto

pan F-žada, aby MČ vyčíenila 3 volné byty pro tyto Účely, (3) dokončení chodníků v ulici

Na Rybářce; a (4) - dodatečný bod — zřízení bankomatu na Suchdole. Pani Janstová

konstatovala, že oslovila několik bank a všechny se vyslovily ve smyslu, že pro ně není

Suchdol zajímavý. Starosta uvedl, že to odpovídá zkušenostem vedení MČ. Pan F-

kontroval, že by mohla jít např. Česká Spořitelna přesvědčit argumentem o výši úložek.

Jelikož nebyly další body do diskuse, pan starosta ukončil diskusi.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.20 hod.
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