
ZÁPIS z 1. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

MĚSTSKÉ ČÁST! PRAHA—SUCHDOL

DNE 15. LlSTOPADU 2018

Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol bylo zahájeno v 18.00 hod.

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

paní RNDr. Ludmila Knappová.

Účast při zahájení zasedání: 14 zvolených zastupitelů.

Omluven: Marek Bor

Určení zapisovatele: Ing. Jana Krulíková

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

Předsedající představila zvolené zastupitele, kteří se prokázali osvědčením a občanským

průkazem.

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

přistoupit ke složení Slibu.

Přítomní zvotení zastupitelé postupně složili Slib člena Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol do

rukou předsedající a potvrdili složení slibu podpisem. Předsedající jako poslední složita Slib

do rukou pana Ing. Petra Hejla.

Seznámení s programem ustavujícího zasedání ZMČ: RNDr. Knappová informovala o

rozšíření programu zasedání 0 bod č. 19 - Přijetí neinvestiční dotace z obdrženého odvodu

z VHP. Hlasování o doplněném programu zasedání: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

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

hlasovanim. Navrženi byli: Mgr. Karel Kuna, Jan Zoubek, lng. Jana Hanusová. Volba Mgr.

Karla Kuny: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. Mgr. Karel Kuna byl 14 hlasy zvolen členem

volebního výboru. Volba Jana Zoubka: pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0. Jan Zoubek byl zvolen

14. hlasy členem volebního výboru. Volba Ing. Jany Hanusove: pro: 14, proti: 0, zdržel se: O.

lng. Jana Hanusová byla zvolena 14 hlasy členkou volebního výboru.

Volba předsedy volebního výboru: Členové volebního výboru zvolili předsedou Mgr. Kunu.

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

Ondřej lmlauf, JUDr. Milan Listík, lng. Andrea Hrobská Mináriková. Volba JUDr. Listíka: pro:

14, proti: 0, zdržel se: O. JUDr Milan Listík byl 14 hlasy zvolen členem návrhového výboru.

Volba lng. lmlaufa: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. Ing. Ondřej lmlauf byl 14 hlasy zvolen

členem návrhového výboru. Volba lng. Hrobské Minárikove: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

Ing. Andrea Hrobská Mináriková byla 14 hlasy zvolena členkou návrhového výboru.

4) Volba ověřovatele. Navržena byla: Mgr. Magdalena Doubková Hlasování o návrhu: pro:

14 proti: O, zdržel se: 0. Mgr. Magdalena Doubková byla zvolena ověřovatelkou zápisu.

5) Stanovení počtu místostarostů a počtu uvolněných zastupitelů.
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Návrh: 2 místostarostové. Hlasování o počtu místostarostů: Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

Zastupitelstvo schválilo, že v příštím období budou v MČ Praha-Suchdol 2 místostarostové.

Stanovení počtu uvolněných zastupitelů „ návrh: 2 uvolněni zastupitelé to ve funkci starosty

a místostarosty. Hlasování o počtu uvolněných zastupitelů a jejich funkcí: pro: 13 proti: 1,

zdržel se: 0 Zastupitelstvo schválilo, že ve volebním období 2018 ~— 2022 budou v MČ

PrahaSuchdol 2 uvolnění zastupitelé, a to ve funkcích starosta a místostarosta

6) Volba starosty městské části Praha-Suchdol.

Navržení kandidátů:

Na funkci starosty MČ Praha—Suchdol byl navržen Ing. Petr Hejl, který kandidaturu přijal.

Volba starosty:

Bylo odevzdáno 14 platných hlasovacích lístků ztoho 10 hlasů pro Ing. Petra Hejla.

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

Starosta MČ Praha-Suchdol Ing. Petr Hejl poděkoval zastupitelům za zvolení do funkce

starosty a ujal se řízení zasedání zastupitelstva.

7) Volba místostarostů městské části Praha—Suchdol.

Volba uvolněného místostarosty:

Na funkci uvolněného místostarosty byli navrženi: Jan Zoubek, Ing. Václav Vik, lng. Věra

Stěpánková, lng. Pavla Bradáčová.

Jan Zoubek a lng. Václav Vik kandidaturu přijímají, Ing. Véra Štěpánkova a Ing. Pavla

Bradáčová kandidaturu na místo uvolněného místostarosty nepřijímají.

Bylo odevzdáno 14 platných hlasovacích lístků, z toho 2 hlasy pro Jana Zoubka, 11 hlasů

pro lng. Václava Vika. Uvolněným místostarostou byl zvolen lng. Václav Vik.

Volba neuvolněného místostarosty:

Navržení kandidátů:

Navrženi byli Jan Zoubek, Ing. Věra Štěpánková. Oba kandidáti kandidaturu přijímají.

Volba neuvolněného místostarosty:

Bylo odevzdáno 14 platných hlasovacích lístků, z toho pro Jana Zoubka 2 hlasy, pro Ing.

Věru Stěpánkovou 11 hlasů.

Ing. Věra Štěpánková byla zvolena neuvolněnou místostarostkou.

8) Volba členů Rady městské části Praha—Suchdol.

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

zvolit 2 členy rady.

Na členy Rady MČ Praha—Suchdol byli navržení:

Jan Zoubek, lng. Gabriela Lněničková, Ing. Andrea Hrobská Mináriková. Všichni kandidaturu

přijímají.

Volba členů rady:

Bylo odevzdáno 14 platných hlasovacích lístků pro Jana Zoubka 2 hlasy, pro Ing. Gabrielu

Lnéničkovou 11 hlasů, pro Ing Andreu Hrobskou Minárikovou 13 hlasů Členkami rady byly

zvoleny lng Gabriela Lněničková a lng. Andrea Hrobská Mináriková
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9) Odvolání předsedů a členů finančního a kontrolního výboru.

Starosta navrhl pro odvolání členů a předsedů výborů hlasování aklamací.

Hlasování o návrhu: 14-0—0

Zastupitelstvo jednomyslně odhlasovalo odvolání předsedy a členů kontrolního výboru a

předsedy a členů finančního výboru.

10) Volba předsedů, členů finančního a kontrolního výboru.

Zastupitelstvo stanovilo, že ve volebním období 2018 až 2022 budou pracovat 2 výbory:

výbor finanční a výbor kontrolni.

Zastupitelstvo dále stanovilo počet jejich členů: Výbor finanční 7 členů, výbor kontrolni: 5

členů.

Hlasování o návrhu: pro: 14, proti: 0, zdržel se: O.

Na funkci předsedy kontrolního výboru byl navržen JUDr. Milan Listík, který s kandidaturou

souhlasí.

Volba předsedy kontrolního výboru: odevzdáno bylo 14 platných hlasovacích lístků, ztoho

14 pro JUDr. Listíka.

JUDr. Milan Listik byl zvolen předsedou kontrolního výboru.

Volba členů kontrolního výboru: navrženi byli: p. Bor, p. Koubek, RNDr. Knappová, JUDr.

Kohoutová, lng. Jakubík.

bylo odevzdáno 14 platných hlasovacích lístků ztoho pro p. Bora 14 hlasů, pro p. Koubka 3

hlasy, pro RNDR. Knappovou 12 hlasů, pro JUDr. Kohoutovou 12 hlasů, pro Ing. Jakubíka

10 hlasů.

Členy kontrolního výboru ZMČ Praha-Suchdol se stali Marek Bor, RNDr. Ludmila Knappová,

JUDr. Zlata Kohoutová, lng. Marek Jakubík.

Na funkci předsedy finančního výboru byl navržen Ing. Ondřej Imlauf, který s kandidaturou

souhlasí.

Volba předsedy finančního výboru: odevzdáno bylo 14 platných hlasovacích lístků, z toho 14

pro Ing. Ondřeje lmlaufa.

Předsedou finančního výboru byl zvolen ing Ondřej lmlauf

Na funkci člena finančního výboru byli navrženi: Pí Tomková, RNDr Knappová, JUDr Šíp,

pi Kupsová p Zoubek, Ing Hanusová, p. Čížek, Ing. Kožený

Volba členů finančního výboru: bylo odevzdáno 14 platných hlasovacích lístků ztoho pro pi

Tomkovou 12 hlasů, pro RNDr Knappovou 11 hlasů, pro JUDr Šípa 3 hlasy, pro pi

Kupsovou 3 hlasy, pro p Zoubka 14 hlasů, pro Ing Hanusovou 13 hlasů, pro Václava Čížka

13 hlasů, pro pana Koženého 11 hlasů

Do funkce člena finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol byli zvoleni Milada Tomková, RNDr.

Ludmila Knappová, Jan Zoubek, Ing Jana Hanusová Václav Cižek Ing Václav Kožený

Zastupitelstvo bere na vědomí, že tajemníkem finančního výboru zůstává Jaroslav Štůla a že

Michaela Švarcová zůstává tajemníkem kontrolního výboru.

11) Pověření členů zastupitelstva podpisem doložky osvědčující platnost právního

úkonu dle § 43 zékona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Navrženi byli: JUDr. Listík, lng. Pavla Bradáčová, Ing. Gabriela Lněničková, RNDr. Ludmila

Knappová, Ing. Hrobská-Mináriková.

Zastupitelstvo jednomyslně schválilo, že hlasovat se bude veřejným hlasováním.

Hlasování o návrhu: pro: 14 proti 0 zdržel se:0

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

znění pozdějších předpisů byly zastupitelstvem jednomyslně pověřeni JUDr. Milan Listík, lng.

Pavla Bradáčová, lng. Gabriela Lněničková, RNDr. Ludmila Knappová, lng. Andrea Hrobská-

Mináriková.

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

komisi. Diskuse: Ing. Stěpánková navrhuje, aby do konce roku 2018 byly schváleny odměny

ve stávající výši, navrhuje diskutovat o výši odměn platných od 1. 1. 2019. Ing. Vik navrhuje

schválit odměny ve stávající výši a o odměnách dle nového nařízení vlády platného od 1. 1.

2019 znovu jednat na lednovém zasedání zastupitelstva. Mgr. Kuna navrhuje v příštím

období navýšení odměn pro předsedy výborů. Zastupitelstvo navrhuje výši odměn die

nového nařízení vlády platného od 1. 1. 2019 projednat na příštím zasedání zastupitelstva.

Předkladatel se s návrhem ztotožnil. Htasování o usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

13) Seznámení s pravidly ochrany osobnich údajů. Diskuse: Ing. Štěpánková navrhuje

uložit v usnesením předsedům výborů a komisí seznámit členy se směrnicí členy výborů a

komisí. Předkladatel se s návrhem ztotožnil. Hlasování o doplněném usneseni: pro: 14, proti:

0, zdržel se: 0.

Po projednání bodu 13) jednání opustil Mgr. Kuna.

Po projednání bodu 13) předal starosta řízení zasedání lng. Štěpánková.

14) Nástavba budovy radnice - Kulturně komunitní centrum - realizace stavby.

Diskuse: JUDr. Listík — dotázal se, zda je možné dostat dotaci na stavbu komunitního

centra, pokud se změní projekt, dle jeho názoru by bylo vhodnější divadelní sál umístit v

nižších patrech. Pan starosta uvedl, že dotace byla přidělena na základě územního

rozhodnutí pro stávající dokumentaci. Důležitá je i výška navrhovaného sálu ve 4. Podlaží,

kterou nelze realizovat v nižších podlažích. Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel

se: 0.

15) Výstavba bytového domu Kamýcká 684 - realizace akce. Diskuse: JUDr. Listík —

navrhuje bod odložit na příští jednání zastupitelstva, protože se nestihl s návrhem

seznámit. lng. Vik navrhuje návrh schválit a konkrétní podobu projektu projednat na dalších

zasedáních. JUDr. Listík navrhuje v tom smyslu upravit usneseni, předkladatel se s

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

16) Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm - výsledky soutěže. Diskuse:

p. Zoubek navrhuje preferovat návrh (3. 7 a to kvůli veiikosti haly, která je levnější než

vítězný návrh č. 2. ZA ušetřené peníze navrhuje parkoviště realizovat někde jinde, třeba i

dále od haly. lng. Štěpánková upozorňuje, že uživatelé zpravidla parkují vždy co nejblíže.

RNDr. Knappová uvedla, že hala je primárně určena pro školu, hala z návrhu č. 2 plně

vyhovuje. Škola má kritický nedostatek sportovišť. Bylo také úmyslem postavit

architektonicky kvalitní stavbu. lng. Vik uvedl, že nevidí důvod nejednat s architekty o

zvětšení navržené haly, v projektech se bude stejně spousta věcí měnit. Je třeba vybrat

projektanty, kteří budou schopni představy MČ zahrnout do projektu. P. Marek se dotázal

na možnost umístění haly na hřiště UEFA. Starosta uvedl, že by tam byla hala natěsno.

JUDr. Listík podporuje rozlehlejší halu o rozměrech 40x20 rn a navrhuje řešit jinak

parkování. lng. Štěpánková uvedla, že MČ nemůže jednat o jiném návrhu. JUDr. Listík
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navrhuje odložit bod na další jednání, aby se noví zastupitelé mohli s problematikou

seznámit. Starosta uvedl, že se tato diskuse v minulosti vedla několikrát, jak o velikosti

hřiště, tak o parkoviště. Návrh je podpořen odbornými názory. Mgr. Doubková se dotázala,

proč Sokol neřeší stav stávající sokolovny a hala se nestaví na místě sokolovny. P. Zoubek

uvedl, že k tomu nebyly nastaveny podmínky. JUDr. Listík navrhuje vyzvat vítěze soutěže,

jestli by vítězný návrh mohl být koncipován v rozměrech 20x40 m. Navrhuje tento

požadavek začlenit do usnesení. Navrhovatel se s návrhem na doplnění usnesení

ztotožnil. Ing. Vik navrhuje doplnit usnesení o požadavek na propojení se školou.

Navrhovatel se i s tímto návrhem ztotožnil. Ing. Hrobská poznamenala, že pokud by se

hala měla otevřít pro soutěže, je třeba se zabývat i prostorem pro diváky, pro který není

místo. Návrhový výbor navrhuje protinávrh: pro: 3, proti 0, zdržel se 10. Hlasování o

doplněném usnesení; pro: 10, proti: 0, zdržel se: 3.

17) Smlouva o provozu kanalizaci pro veřejnou potřebu vměstské části Praha-

Suchdol. Diskuse: JUDR. Listík — jaký je finanční dopad uzavření smlouvy — lng. Vik

odpověděl, že se jedná o 300 tis. Kč ročně oproti stávajícímu provozovateli. Dále se JUDr.

Lístík dotázal, zda je ošetřena kapacita čistírny v Roztokách pro Suchdol. lng. Vik uvedl, že

z důvodu zajištění odkanalizování je vybrán společný provozovatel s Úněticemi. Paralelně

probihaji jednání o podílu MČ Suchdol na financování navýšení kapacity ČOV v

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

Po projednání bodu 17) předala lng. Štěpánková řízeni zasedání starostovi.

18) Redakční rada Suchdolských listů. Diskuse: Zastupitelstvo odkládá řešení obsazení

místa šéfredaktora Suchdolských listů na příště. Hlasování o usnesení: pro: 13, proti: 0,

zdržel se: 0.

19) Přijetí neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z VHP. Diskuse: 0. Hlasování o

usnesení: pro: 13, proti: 0, zdržel se O.

20) Diskuse.

Zastupitelé jednomyslně souhlasí s předáváním dokumentů souvisejících sčinností

zastupitele v elektronické podobé.

lng. Štěpánková pozvala zastupitele na pondělí 19.11.2018, kdy se ve velke zasedací síni

koná promítání s názvem „Lehkonohé filmy Karla Čtveráčka“, ve středu 21. 11. 2018 se v ZŠ

M. Alše koná koncert ke 100. výročí republiky; 22. 11. se bude konat vernisáž výstavy

„Hejblata“, 2. prosince proběhne zahájení suchdolskěho betlěma, na 12. prosince 2018 se

připravuje vánoční koncert v kapli sv., Václava.

Ing. Hrobská Mináriková se dotázala, zda bude letos čertobraní — vzhledem k tomu, že

nebylo možno zajistit videomaping, čertobraní se letos konat nebude. Po zahájení betléma

se bude bude pro děti v zasedací místnosti radnice konat Mikulášská divadelní pohádka s

nadílkou.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.40 hod.
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