
ZAPIS
z 9. ZAsEoÁNí zASTUPITELsTVA

mĚsrsxÉ ČÁsrl PRAHA. sUcHDoL
DNE 6. gŘezHR zoog

Učast při zahájení zasedání. 13 zastupite|ů
omIuven: Jaros|av Lehoučka, Magda|ena Turchichová
Starosta konstatova|, že je přítomna nadpo|oviční většina zastupitelů, Zastupite|stvo
je usnášeníschopné.

Starosta seznámi| zastupite|e S programem 9. zasedání ZMČ Praha _ Suchdo| '  Pan
Ptáček poŽáda|, aby v sou|adu s jednacím řádem by|y mater iá|y k jednání
Zastupite|stva pro zastupite|e připraveny 7 dní předem. P. starosta odpovědě|, Že
příprava bodu č. 1 by|a velmi obtíŽná vzh|edem k prob|ematické dostupnosti
pod kladových materiá|ů.

H|asování o navrŽeném programu g. zasedání: pro. 13, prot i :0, zdrŽel se: 0
Vo|ba návrhového výboru. NavrŽeni by| i:  p. Čižek, Mgr. Ha|ová.
Hlasování o návrhu: pro: '13 prot i :  0, zdrŽe| se: 0

Vo|ba ověřovate|e. NavrŽena by|a: pí. Borová

H|asování o návrhu: pro: 13, proti: 0, zdrže| se: 0

Určení zapisovate|e: Ing. Kru|íková - tajemnice ÚvlČ

Program zasedání:

0. Diskuse
V diskusi  n ikdo nevystoupi l .

Před projednáním bodu 1 převza|arízení zasedání tng. Štěpánková.

1. Projednání stanoviska Městské části Praha - Suchdol k dokumentaci pro územní

řÍzení staveb 518 (Ruzyně - Suchdo|) a 519 (Suchdo| _ Březiněves) s i|ničního

okruhu ko|em Prahy. Během projednání bodu 1. se na jednání dostavi|a
pí Turchichová. Diskuse: na zák|adě Žádosti pan Lehoučky, kteý je na jednání

nepřítomen' vystoupiIa v diskusi lng. Kru|íková, která přečet|a příspěvek pana

Lehoučky do diskuse - p. Lehoučka navrhuje se stavbami souhlasi t  a podmínit
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Souh|as zas|epením Kamýcké u|ice. P. Ptáček se dotáza| k písemnému předk|adu. P.

Jiran doporučuje, aby řešení okruhu ko|em Prahy bylo spojeno s řešením dopravní

situace v Suchdo|e (u|. Kamýcká) P Ptáček _ navrhuje da|ší bod - u|oŽit vedení

vysokého napětí do země. P. Ská|a uved|, že řešení vedení vysokého napětí

nesouvisí se stavbami. Naopak řešení ul. Kamýcké se stavbami souvisí. P. Ptáček

uved|, Že je dů|eŽité, jak po stavbě bude Území vypadat. P. Ptáček proh|ási|, Že bude
pro návrh h|asovat, protoŽe nema|á část občanů Suchdo|a se stavbami nesouhlasí a

má právo,aby jejich podněty by|y v územním řízení projednány. P. starosta uved|, Že
prob|ematika vysokého napětí by|a řešena studií. P. Beneš podpoři| návrh p. Ptáčka

na dop|nění usnesení'  H|asování o doplněném usnesení: pro: 11 prot i :  0 zdrŽe| se: 3

Po projednání bodu 1 předa|a tng. Štěpánková řízeníjednání p. starostovi.

2. Záměr na prodej pozemků parc.č. 40111 a 4O2, k.ú. Suchdo|, u|.  Nad Do|íky.

Diskuse: 0 H|asování o usnesení: pro: 14 proti: 0 zdrŽe| se: 0

Před projednáním bodu č. 3 předa| p. starosta řízeníjednání lng' Štěpánkové.

3. Věcný záměr na zpracování návrhu nove|y zákona o h|.m. Praze a Statutu hl.m.

Prahy. Diskuse. p Jiran Se dotáza| ke smys|u návrhu, dotáza| Se, jak by se

navrhovaná změna promít|a do financování obce - p. starosta odpověděl, Že přUmy

budou vyšší. Pí Knappová_ jaký vztah by by| kPraze 6 - p. starosta odpovědě|, Že
MČ Praha - 6 a MČ Praha _ Suchdo| jsou si v samostatné působnosti rovny,

v přenesené působnost i  vykonává Praha 6 pro MČ Praha Suchdo| činnost i

správního obvodu. P. Ptáček diskutova| k návrhu. p. Čizet< uved|, že námět |ze
prosadit na p|atformě všech ma|ých městských částí' Navrhuje zjistit zájem da|ších
městských částí na tomto návrhu' Doc. Beneš _ podnět je věcně uŽitečný, druhou

věcí je moŽnost podnět prosadit. Mgr. Ha|ová _ chápe, že postavení MČ by se
posí| iIo, nicméně s i tuace je pro ma|é městské část i  tr istní, nebot 'vedení h|.m. Prahy

usi|uje o omezení samostatnosti ma|ých městských částí. P. Ptáček uved|, Že není na

místě řešit  po| i t iku h|.m. Prahy. Uved| '  Že mater iá| je nepř ipravený, nezdůvodněný,

navrhuje jej znovu před|oŽit Zastupitelstvu k projednání. P. Beneš uved|, Že se jedná
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pouze o podnět,  kteý bude orgány h| 'm. zpracován. P. starosta uvedl,  Že cí|em není

zpracovat změny zákona, pouze navrhuje podat navrhovaný podnět. P. Ptáček se

dotáza|, je-l i navrhovaný mode| někde rea|izován, p, Čize* _ uved|, Že jsou takto

uspořádána ostatní statutární města v ČR. Pí Stolařová uvedla' Že se jedná o

ekonomické prob|émy _ f inanční náročnost f inancování úřadů. P. Beneš uved|, Že je

třeba zachovávat princip vo|by zastupite|ů v místě. Pí Knappová se dotáza|a na

termín podání námětů a koordinaci s ostatními starosty MČ' P. starosta uved|, Že

časově byl termín koncem února a koordinace Se starosty je v počátcích' P. Čizet< -

v zákoně předcházejícím by| zakotven sněm starostů, kde se projevil rozdíl

v prob|émech malých a ve|kých městských částí - proto neby| do nového zákona

zařazen. UpozorniI na chartu samosprávy EU. P. Ská|a upozorniI na malé moŽnosti

zjistit údaje o financování navrhované formy samosprávy v h|.m. Praze. Navrhuje

ustavení p|atformy malých MČ, návrh můŽe být podnětem. Návrh se odvo|ává na

existující p|atné zákony (např. o obcích). P' Beneš navrhuje, aby starostové

městských částí by|i zastupite|i h|.m. Prahy. Mgr Ha|ová _ podnět by mě| být

v kaŽdém případě odůvodněn. H|asování o usnesení. pro: 10 prot i .  0 zdrže| se: 4

Po projednání bodu 3 |ng. Štěpánková předa|a řízeníjednání p' starostovi.

4. Usnesení Rady MČ Praha Suchdo| za up|ynu|é období. Diskuse: 0

Zastupite|stvo bere na vědomí.

5. Interpelace

P. starosta uved| skutečnosti k opěrné zdi v u|. Kamýcká _ p|achta s rek|amou je

umístěna na zdi se souh|asem v|astníků zdi _ druŽstva vlastniků nových domů, zed'

je postavena na pozemku jiných v|astníků, akustické v|astnosti p|achty nejsou známy,

Starosta dá|e informova| o Žádostech Rady o dotace z rozpočtu h|.m. Prahy, které

jsou uvedeny V zápisech z Rady. Dá|e informova| o datu otevření nového oddě|ení

MŠ Gagarinova_ 1o.3.2oo8. tng. Štěpánková informova|a o programu 5P pro Prahu

a připravované Žádosti o financování projektu MČ Praha _ Suchdo| ,,Suchdo|ská

náměstí.. _ jedná se o revita|izaci Brandejsova a Suchdolského náměstí. Starosta
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dá|e informova| o předběŽném přís|ibu TSK financovat kruhovou křiŽovatku. Dá|e

informova| o drastickém omezení financování ve|koobjemových kontejnerů ze strany

h|.m. Prahy; MČ připravuje akci odvozu větví a objednání jejich štěpkování, dá|e

připravuje úklid MČ za pomoci občanů a p|án přistavení ve|koobjemových kontejnerů

včetně kontejnerů na bioodpad. Dá|e starosta informova| o rozhodnutí Rady, že na

zák|adě doporučení finančního výboru bytové domy nebudou privatizovány. Mgr.

Ha|ová upozorni|a, Že Rada nepředk|ádá Zastupite|stvu plnění úko|ů u|oŽených

Zastupitelstvem.

Zasedání by|o ukončeno Ve 20.30 hod.
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