
, ZÁPIS

zvzz. ZASEvDANl ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTI PRAHA-SUCHDOL

DNE 18. zÁŘí 2018

Zasedání bylo zahájeno v 18.07 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol.

Přítomno: 12 zastupitelů.

Omluven: Ing. Hořejš

Neomluveni: MgA. Stropnická, Ing. arch. Vavřík

Starosta konstatoval, že 22. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Je

přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 22. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. P.

Zoubek navrhuje zařazení bodu 8: Návrh na zrušení referenda. Hlasování o doplnění bodu:

pro: 10, proti: 2, zdržel se: O.

Hlasování o doplněném programu 22. zasedání: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1.

Schválený program zasedání je přílohou tohoto zápisu.

Volba 3 členů návrhového výboru: navrženi byli: Mgr. Kuna, p. Bor, lng. lmlauf.

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

Volba ověřovatele: navržena byla: pí Tomková.

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

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

Starosta oznámil zastupitelům, že z 22. zasedání ZMČ Praha-Suchdol bude pořízen zvukový

záznam.

Program zasedání:

Diskuse.

JUDr. Šíp se vyjádřil k vyhlášení referenda — namítá, že položená otázka nemá smysl, navíc

konání referenda je finančně náročné, výdaje dle jeho názoru budou činit nejméně 150 až

200 tis. Kč a také je podivné vyhlášení referenda na konci volebního období. Starosta vyzval

JUDr. Šípa, aby svoje tvrzení o nákladech doložil. Výdaje byly vymezeny usnesením

zastupitelstva na maximálně 120 tis. Kč a budou pravděpodobně nižší. Dále se JUDr. Šíp

starosty zeptal, proč bylo referendum vyhlášeno, když je prakticky o všem rozhodnuto.

Starosta namítl, že hlukové pásmo dosud nebylo stanoveno, probíhá projednání

metropolitního plánu a další jednání. Termin vyhlášení místního referenda je časově omezen

— nelze jej vyhlásit s velkým předstihem. Informace doplnil lng. Vik. Starosta dále odpověděl,

že se neví, kolik procent občanů je pro rozšíření hlukového pásma, kde nebudou dodržovány

hlukové limity, a kolik je proti. Pí Lněničková namítla, že pokud se referendum koná mimo

termín konání voleb, je nebezpečí, že vzhledem k malému počtu hlasujících bude neplatné.

lng. Vik uvedl, že se nejedná otom, zda paralelní dráha ano nebo ne, jedná se o dodržování

hladin hluku. K problematice dále diskutovali lng. Vik, p. Zoubek, Mgr. Kuna.
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Pí Hrobská uvedla, že budou určitě lidé, kteří daji přednost novým oknům. Starosta dále

doplnil, že se prakticky jedná o to, zda budou limity hluku dodržovány uvnitř budov nebo i

venku. Mgr. Kuna upozornil, že referendum musí rozhodovat o kompetencích zastupitelstva.

P. Bor uvedl, že mandát již zastupitelstvo mělo v minulém období. Dále se dotázal, kolik

jednání s letištěm proběhlo — lng. Vik odpověděl, že proběhlo množství jednání. Problém je,

jak rozsáhlé bude hlukové pásmo, kde nebudou dodržovány hlukové limity. P. Zoubek

namita’, že zastupitelstvo by vždy mělo hájit zájmy občanů i bez referenda. lng. Štěpánková

zastává názor, že je třeba se občanů zeptat, jaký je jejich většinový zájem v této věci.

Po ukončení diskuse předal starosta řízení zasedání lng. Štěpánková.

1) Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2018. Diskuse: 0. Hlasování

o usneseni: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 22/1/2018 bylo přijato.

2) Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2019. Diskuse: 0. Hlasování

o usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0. Usneseni č.j. 22/2/2018 bylo přijato.

3) Vyhodnocení záměru na prodej pozemků pod bytovými domy č.p. 975, 976, 977.

Diskuse: 0. Hlasovéni o usneseni: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1. Usnesení č.j. 22/3/2018

bylo přijato.

4) Přijetí dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. Diskuse: RNDr. Knappová uvedla, že dotace jsou

výsledkem velmi kvalitně zpracovaných projektových žádostí — vyzvedla zejména práci lng.

Štěpánkové na žádosti o dotaci na kulturně komunitní centrum. Hlasování o usnesení: pro:

12, proti: 0, zdržel se: 0. Usneseni č.j. 22/4/2018 bylo přijato.

5) Splašková kanalizace a plynovod U Kapličky, Bažantní - realizace stavby. Diskuse: 0

Hlasování o usnesení: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0. Usneseni č.j. 22/5/2018 bylo přijato.

6) Plán financování obnovy kanalizací. Diskuse: Hlasování o usnesení: pro: 11, proti: 0,

zdržel se: 1. Usneseni č.j. 22/6/2018 bylo přijato.

7) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období. Diskuse: 0. Zastupitelstvo bere

na vědomí.

8) Návrh na zrušení referenda. Pan Zoubek na základě předchozí diskuse navrhuje zrušit

usnesení zastupitelstva č.j. 21/1/2018 k vyhlášení referenda k problematice leteckého

hluku a k rozšíření ochranného hlukového pásma ruzyňského letiště (Letiště Václava Havla

Praha) ve dnech 5. a 6. října 2018 a tím zrušit jeho konání. Diskuse: Ing. Vik vysvětlil, že

ve schváleném referendu se jedná 0 mandát, jak chránit zdraví obyvatel městské části.

RNDr. Knappová uvedla, že odpověď lng. Vika zodpovédéla otézku, jak v minulém obdobi

zastupitelstvo postupovalo v projednávání rozšíření letiště. Referendem bude stanoveno,

jakým směrem má ochrana obyvatel MČ pokračovat. Ing. Štěpánková doplnila, že výsledek

referenda ukáže, jakým způsobem mají zastupitelé nadále prosazovat zájmy občanů

Suchdola v otázce leteckého hluku. „

Pan Zoubek předložil návrh usnesení: Zastupitelstvo MC revokuje usneseni ZMČ č.j.

21/1/2018 ze dne 20. 8. 2018 a ruší vyhlášení referenda k problematice leteckého hluku a

k rozšíření ochranného hlukového pásma ruzyňského letiště (Letiště Václava Havla Praha)

ve dnech 5. a 6. října 2018. Hlasování o usnesení č.j. 22/8/2018: pro: 2, proti: 10, zdržel

se: 0. Usneseni č.j. 22/8/2018 nebylo přijato.

Interpelace.

Ing. lmlauf se dotázal, zda se bude řešit problémové parkování u samoobsluhy na

Výhledském náměstí, zda bude ochráněn chodník. Starosta uvedl, že již bylo požádáno
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o stanovení dopravního opatření — umístění baiiset, které by měly zabránit vjíždění vozidel

na chodník.

Starosta poděkoval zastupitelům za práci v končícím volebním období 2014 až 2018.

Zasedání bylo ukončeno v 19.25 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 9. 2018
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