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2|; 3. ZAggQANI ZASTUPITELSTVA

MESTSKE CASTl PRAHA-SUCHDOL

DNE 28. BŘEZNA 2019

Zasedání bylo zahájeno v 18.08 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol.

Starosta konstatoval, že 3. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Přítomno: 15 zastupitelů.

Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 3. zasedání ZMČ Praha-Suchdol, který

byl Radou oproti rozeslanému programu doplněn o bod č. 8 Přijetí dotace z MŠMT

z programu "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a

ZŠ Il" pro ZŠ M. Alše“ a bod 9. Transparentní a otevřená radnice.

Hlasování programu 3. zasedání: pro: 15 , proti: 0, zdržel se: O.

Schválený program zasedání je přílohou tohoto zápisu.

Volba 3 členů návrhového výboru: navrženi byli: Mgr. Kuna, lng. lmlauf, JUDr. Listík.

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

Volba ověřovatele: navržena byla: Ing. Hrobská

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

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

Starosta oznámil zastupitelům, že z 3. zasedání ZMČ Praha—Suchdol bude pořízen zvukový

záznam.

Program zasedání:

Diskuse.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Starosta předal řízení zasedání místostarostce lng. Štěpánkové

1. Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2018. Diskuse: 0. Zastupitelstvo městské části

Praha-Suchdol ve složení členů kdatu 28. března 2019 dle přiložené prezenční listiny

projednalo účetní závěrku městské části Praha-Suchdol za rok 2018 k rozvahovému dni

31. 12. 2018 a nezjistilo, že by účetní uzávěrka neposkytla v rozsahu předložených

podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný a poctivý obraz předmětu

účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Hlasování o usnesení 19/1/2018 - schválení

účetní závěrky MČ Praha-Suchdol za rok 2018: pro: 14 , proti: 0 , zdržel se: 1 . Usnesení

č.j. 3/1/2019 bylo přijato. Zastupitelé nevyužili práva dle § 12 vyhlášky č. 220/2013 Sb. své

hlasování písemně odůvodnit.

Záznam hlasování zastupitelů o usneseních 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-

Suchdol dne 28. 3. 2019je přílohou tohoto zápisu.

2. Navýšení rozpočtu MČ Praha—Suchdol - dotace 2 hl. m. Prahy. Diskuse: lng. lmlauf se

dotázal, jak je to s rekonstrukci nad Spál. Mlýnem — starosta odpověděl, že stavbu
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investuje a zadává hl. m. Praha. Hlasování ousneseni: pro: 15, proti: 0, zdržel se: O.

Usnesení č.j. 3/2/2019 bylo přijato.

3. Přijetí neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z VHP. Diskuse: 0. Hlasování

o usnesení: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Usneseni č.j. 3/3/2019 bylo přijato.

4. Účast MČ Praha-Suchdol v projektu SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL

EUROPE. Diskuse: P. Bor se dotázal, zda by nebylo lepši zadat studii dopravy napřímo,

která má být výstupem z programu,kolik by taková studie stála a proč by ji nezafinancovalo

hl. m. Praha. Starosta odpověděl, že studie by stála cca milion korun, není jisté, zda by ji

hl. m. Praha zaplatilo, lze však požádat o financování podílu MČ na projektu SMACKER.

JUDr. Listík se dotázal, jak se Suchdol jako jediný z ČR do programu dostal, jaký je cíl

studie, jak bude projekt probíhat. Starosta odpověděl, že Suchdol se do projektu dostal na

základě úspěšné účasti v projektu EPTA, organizátoři MC přímo oslovili s nabídkou účasti.

Výstupem je studie proveditelnosti, kterou lze využít pro změnu územního plánu, dále

projekt koncepce fungováni dopravy na území MČ — přestupy, návaznost jednotlivých

dopravních prostředků, vznik a projednání konceptu propojení s příměstskými oblastmi.

Jedná se o hmatatelné výstupy. Projednání výstupů je na úrovni partnerů, kteří se na

projektu podílejí, formální věci projednává centrum regionálního rozvoje. JUDr. Listík se

domnívá, že by tyto problémy měl řešit jiný partner, např. Ropid, a aby spoluúčast MČ na

projektu hradily tyto organizace. Starosta uvedl, že projekt přinese do rozpočtu MČ cca 3

milionu korun. lng. Lněničková vidí nejvyšší přidanou hodnotu v zahraniční spolupráci pro

získávání informací o zkušenostech partnerů. RNDr. Knappová upozornila i na možnost

zahrnuti plánování cyklotras a jejich propojení s příměstskými oblastmi, můžeme se v

zahraničí inspirovat. P. Bor namítá, že v programu by mělo participovat hlavní město

Praha. Starosta uvedl, že výstupy z předchozího projektu EPTA jsou Prahou i Ropidem

využívány. JUDr. Listík navrhuje, aby se Praha podílela na financování participace MČ,

která činí 15 % uznatelných nákladů. Starosta uvedl, že lze hl. m. Prahu požádat o 1/2

uznatelných nákladů na participaci. Navíc Praha vyzvala MČ, aby problém řešila. JUDr.

Listík nevidí vypracování studie jako povinnost, navrhuje oslovit hl. m. Prahu se žádostí o

financování. Starosta se obává, že MHMP nevěnuje této problematice dostatečnou

pozornost. Ing. Hanusová diskutovala k financování. P. Zoubek — můžeme předem určit co

chceme za výstup — a potom zkontrolovat, jestli se to splnilo. lng. Štěpánková uvedla, že

projekt je i o výměně zkušeností, v počátku není možno přesně cíle stanovit. Cíle a výstupy

budou upřesněny v průběhu realizace projektu. lng. Lněničková vyzvala zastupitele, aby

případně doplnili náměty pro projekt. JUDr. Listík žádá o předkládání průběžných zpráv o

průběhu projektu zastupitelstvu a žádá o doplnění tohoto bodu do usneseni. Předkladatel

se s návrhem JUDr. Listíka ztotožnil. Hlasování o doplněném usnesení: pro: 11 , proti: 1,

zdržel se: 3. Usnesení č.j. 3/4/2019 bylo přijato.

5. Nákup užitkového elektrovozidla. Diskuse: P. Bor se dotázal, zda vozidlo splňuje

parametry a zda bude splněn požadavek finančního výboru, tj. porovnání ceny

elektrovozidla s cenou vozidla se spalovacím motorem. Starosta odpověděl, že dle

informace případného dodavatele vybraná kategorie vozidla vyhovuje dotačnimu titulu.

Cena vozidla na spalovací motor je srovnatelná. P. Bor se dotázal, zda se uvažuje o

zřízení dobíjecí stanice pro elektromobily. Starosta uvedl, že MČ opakovaně neúspěšně

žádala MHMP o dotaci na dobíjecí stanici z programu Smart City. P. Listik informoval, že

existují i dotace ze státního rozpočtu. Hlasování o usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1.

Usnesení č.j. 3/5/2019 bylo přijato.

6. Výstavba splaškové kanalizace v ul. Na Mírách. Diskuse: O. Hlasovéni o usnesení: pro:

15, proti: 0, zdržel se: 0. Usneseni č.j. 3/6/2019 bylo přijato.

Po projednání bodu 6 předala ln . Ště ánková řízení zasedání starostovi.   
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7. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období. Rada bere na vědomí.

Po projednání bodu 7. předal starosta řízení zasedání Ing. Štěpánkové.

8. Přijetí dotace z MŠMT z programu "Podpora škol formou projektů zjednodušeného

vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ II" pro 28 M. Alše. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení:

pro: 15, proti: 0, zdržel se: O. Usnesení č.j. 3/8/2019 bylo přijato.

9. Transparentní a otevřená radnice. Diskuse: JUDr. Listík diskutoval k novým webovým

stránkám. RNDr. Knappová se dotázala, zda vynaložené náklady na navrhovaná řešení

budou efektivní. Zastupitelé dále diskutovali o specifikaci pronájmů a prodejů, které se

budou zveřejňovat na realitním serveru hl.m. Prahy. lng. Vik navrhuje doplnit usnesení

o bod e) zajistit zveřejňování programu Komise územního rozvoje a infrastruktury na webu

městské části. Navrhovatel se s návrhem ztotožnil. Hlasování o doplněném usnesení: pro:

14, proti: 1. zdržel se: 0. Usneseni č.j. 3/9/2019 bylo přijato.

Interpelace.

P. Bor žádá o informací pro zastupitele 0 zasedání komise pro výběr dodavatele projektu

stavby „Multifunkční hala u ZS s venkovním sportovištěm“. Starosta odpověděl, že podání

informace bude zajištěno.

RNDr. Knappová navrhuje, aby zastupitelům byla na zasedáních poskytnuta kohoutková

voda namísto vody v plastových lahvích.

lng. Štěpánková informovala zastupitele o návrzích pro participativní rozpočet — bylo

podáno 16 návrhů, 2 byly vyřazeny. Hlasování občanů bude probíhat ve dnech 24. 4. 2019

až 13. 5. 2014. Ing. Štěpánková dále informovala zastupitele o akcích, které se budou

konat v MČ v dubnu 2019. Podrobný přehled je uveřejněn v Suchdolské mozaice.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne:
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