
Zápis
2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice,ze dne 12.12.2022 v Komunitním centru v MČ Praha-Satalice,K Rybníčku 8, budova D

přítomni: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Jana Kožnarová, Miloš Kužvart,Tomáš Maršál, Věra Písaříková, Jiří Rejka, Michael Singer,Leona Táborská, Milada Voborská, Libor Vrabecnepřítomni:omluveni:
Starostka Milada Voborská zahájila zasedání v 19.00 hodin.V úvodu starostka přivítala členy zastupitelstva a hosty na 2. ZMČ, dále konstatovala, žezastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je přítomných všech 11 zastupitelů.Informovala přítomné, že v souladu s jednacím řádem MČ Praha-Satalice je ze zasedánípořizován audiozáznam.Poté vyzvala starostka zastupitele Michaela Singera ke složení slibu,který složil bez výhrady do rukou předsedající, potvrdil slovem „slibuji“ a podpisem.Starostka seznámila členy zastupitelstva s body programu 2. zasedání.
Usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice schvaluje program 26. zasedání ZMČ Praha-Satalice

Zahájení
1. Schválení pořadu jednání zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice
2. Kontrola úkolů s případnými novými návrhy nových usnesení
3. Nové úkoly a návrhy nových usnesení
4. Slovo hostům, příspěvky zastupitelů
5. Diskuze
6. Závěr

Pro: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Tomáš Maršál,Věra Písaříková, Jiří Rejka, Michael Singer, Leona Táborská, Milada Voborská,Libor VrabecProti:Zdrželi se:Usnesení bylo přijato.
1/2/2022 Návrh na uzavření kupní smlouvy na odkup pozemků parc. č. 518/14 o výměře100 m2, parc. č. 518/15 o výměře 84  m2, parc. č. 542/1 o výměře 1.043  m2, parc. č. 544/2o výměře 1.693  m2 v k.ú. Satalice, zapsaných na LV 1034 v k.ú. Satalice do vlastnictvíhlavního města PrahyUsnesení:Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na odkuppozemků parc. č. 518/14 o výměře 100 m2, parc. č. 518/15 o výměře 84 m2, parc. č. 542/1



o výměře 1.043  m2 a parc. č. 544/2 o výměře 1.693  m2 v k.ú. Satalice, zapsaných na LV1034 v k.ú. Satalice do vlastnictví hlavního města Prahy od vlastníka pozemků NovéSatalice, spol. s r.o., IČ: 09732799, Holická 156/49, Hodolany, 779 00 Olomouc za cenu4.891.720 Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 3781-49/2022 zpracovaným znalcema odhadcem Janem Richtrem, IČ: 12625418 ze dne 26.10. 2022.Pro: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Tomáš Maršál,Věra Písaříková, Jiří Rejka, Michael Singer, Leona Táborská,Milada Voborská, Libor VrabecProti:Zdrželi se:Usnesení bylo přijato.

2/2/2022 Návrh na schválení zúžení předmětu nájemní smlouvy dohodou/p. /Usnesení:Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje zúžení předmětu nájemní smlouvy č.291/P ze dne 30. 4. 2013, týkající se částí pozemku parc. č. 930 v k.ú. Satalice ve vlastnictvíhlavního města Prahy, zapsaného na LV č. 523 pro k.ú. Satalice, obec Praha, vedenémKatastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, a to zúžení o část 17 ovýměře 1 086 m2, ulice K Radonicům, Praha-Satalice, a to dohodou ke dni 31. 12. 2022.Nájemní smlouva č. 291/P ze dne 30. 4. 2013 se bude nadále vztahovat na část pozemku č.10 o výměře 989 m2.Pro: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Jana Kožnarová, Miloš Kužvart,Tomáš Maršál, Věra Písaříková, Jiří Rejka, Michael Singer, Leona Táborská,Milada Voborská, Libor VrabecProti:Zdrželi se:Usnesení bylo přijato.
3/2/2022Návrh na schválení nájemce bytu č. 2 v č. p. 51, ul. K Cihelně, Praha-SataliceUsnesení:Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření nájemní smlouvy bytu č. 2,přízemí, č. p. 51, ulice K Cihelně, v Praze-Satalicích, pronajímatel MČ Praha – Satalice,nájemce  , nar.  a paní  , nar. , trvale bytem, . Celková plocha bytu včetně příslušenství je 39,16 m2.  Bytje vybaven kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem a ústředním vytápěním. Cenapronájmu je 100 Kč/měsíc/m2 + zálohy na služby spojené s užíváním předmětu nájmu výši 2500Kč/měsíc. Nájemce při podpisu smlouvy složí kauci ve výši jednoho měsíčníhonájemného a zálohy na služby spojené s užíváním předmětu nájmu. Smlouva bude uzavřenana dobu určitou od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2024, s možností prodloužení. Smlouva budeobsahovat ujednání o inflační doložce, součástí smlouvy bude evidenční list.Pro: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Jana Kožnarová, Miloš Kužvart,Tomáš Maršál, Věra Písaříková, Jiří Rejka, Michael Singer, Leona Táborská,Milada Voborská, Libor VrabecProti:Zdrželi se:Usnesení bylo přijato.



4/2/2022 Návrh na schválení nájemní smlouvy bytu č. 3, ulice K Cihelně 51, Praha-SataliceUsnesení:Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření nájemní smlouvy bytu č. 3,1. patro, ulice K Cihelně 51, Praha-Satalice, pronajímatel MČ Praha – Satalice, nájemce paní , nar. , trvale bytem , .Celková plocha bytu včetně příslušenství je 31,15m2.  Byt je vybaven kuchyňskou linkou,elektrickým sporákem a ústředním vytápěním. Cena pronájmu je 100 Kč/měsíc/m2 + zálohyna služby spojené s užíváním předmětu nájmu ve výši 1 500Kč/měsíc. Nájemce při podpisusmlouvy složí kauci ve výši jednoho měsíčního nájemného a zálohy na služby spojenés užíváním předmětu nájmu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2023 do 30.6. 2024, s možností prodloužení. Smlouva bude obsahovat ujednání o inflační doložce,součástí smlouvy bude evidenční list.Pro: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Tomáš Maršál,Věra Písaříková, Jiří Rejka, Michael Singer, Leona Táborská,Milada Voborská, Libor VrabecProti:Zdrželi se:Usnesení bylo přijato.
5/2/2022 Návrh na schválení nájemní smlouvy bytu č. 4, ulice K Cihelně 51, Praha-SataliceUsnesení:Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření nájemní smlouvy bytu č. 4,1. patro, ulice K Cihelně 51, Praha-Satalice, pronajímatel MČ Praha – Satalice, nájemce pan , nar. , trvale bytem K , . Celková plocha bytuvčetně příslušenství je 45,94m2. Byt je vybaven kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem aústředním vytápěním. Cena pronájmu je 100 Kč/měsíc/m2 + zálohy na služby spojenés užíváním předmětu nájmu ve výši 1 500Kč/měsíc. Nájemce při podpisu smlouvy složí kaucive výši jednoho měsíčního nájemného a zálohy na služby spojené s užíváním předmětunájmu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2024, s možnostíprodloužení. Smlouva bude obsahovat ujednání o inflační doložce, součástí smlouvy budeevidenční list.Pro: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Tomáš Maršál,Věra Písaříková, Jiří Rejka, Michael Singer, Leona Táborská,Milada Voborská, Libor VrabecProti:Zdrželi se:Usnesení bylo přijato.
6/2/2022Návrh na schválení nájemce bytu č. 5 v č. p. 51, ul. K Cihelně, Praha-SataliceUsnesení:Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření nájemní smlouvy bytu č. 5,1. patro, č. p. 51, ulice K Cihelně, v Praze-Satalicích, pronajímatel MČ Praha – Satalice,nájemce  , nar. , trvale bytem ,  a paní , nar. , trvale bytem , . Celková plochabytu včetně příslušenství je 39,22 m2.  Byt je vybaven kuchyňskou linkou, elektrickýmsporákem a ústředním vytápěním. Cena pronájmu je 100 Kč/měsíc/m2 + zálohy na služby



spojené s užíváním předmětu nájmu ve výši 2 500Kč/měsíc. Nájemce při podpisu smlouvysloží kauci ve výši jednoho měsíčního nájemného a zálohy na služby spojené s užívánímpředmětu nájmu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2024,s možností prodloužení. Smlouva bude obsahovat ujednání o inflační doložce, součástísmlouvy bude evidenční list.Pro: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Tomáš Maršál,Věra Písaříková, Jiří Rejka, Michael Singer, Leona Táborská, Milada Voborská,Libor VrabecProti:Zdrželi se:Usnesení bylo přijato.

7/2/2022 Návrh na uzavření dodatku, řešícího úpravu výše nájemného u bytu č.3, uliceK Radonicům 78, Praha-Satalice, nájemce  Usnesení:Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření dodatku, řešícího úpravunájmu za m2, k nájemní smlouvě 213/B ze dne 23. 5. 2008, bytu č. 3, ulice K Radonicům 78,Praha-Satalice, pronajímatel MČ Praha-Satalice, nájemce  , nar. , trvale bytem , . Celková plocha bytu včetněpříslušenství je 114,31m2. Cena pronájmu bude zvýšena na 110 Kč/měsíc/m2. Dodatek budeuzavřen s účinností od 1. 7. 2023. Dodatek bude obsahovat ujednání o inflační doložce.Pro: Pavel Hřebík, Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Tomáš Maršál, Věra Písaříková,Jiří Rejka, Michael Singer, Leona Táborská, Milada Voborská, Libor VrabecProti:Zdrželi se: Ivo FialaUsnesení bylo přijato.
8/2/2022 Návrh na uzavření dodatku, řešícího úpravu výše nájemného u bytu č.1, uliceTrabantská 268, Praha-Satalice, nájemce  Usnesení:Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření dodatku, řešícího úpravunájmu za m2, k nájemní smlouvě 247/B ze dne 1. 12. 2010, bytu č. 1, ulice Trabantská 268,Praha-Satalice, pronajímatel MČ Praha-Satalice, nájemce  , nar. ,trvale bytem , . Celková plocha bytu včetně příslušenství je69,5 m2. Cena pronájmu bude zvýšena na 100 Kč/měsíc/m2. Dodatek bude uzavřens účinností od 1. 7. 2023.Pro: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Věra Písaříková, JiříRejka, Michael Singer, Leona Táborská, Milada Voborská, Libor VrabecProti:Zdrželi se: Tomáš MaršálUsnesení bylo přijato.



9/2/2022 Návrh volby členů finančního výboru zastupitelstva městské části Praha-SataliceUsnesení:Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice volí členy finančního výboru:Valerie LarischPro: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Tomáš Maršál,Věra Písaříková, Jiří Rejka, Michael Singer, Leona Táborská, Milada Voborská,Libor VrabecProti:Zdrželi se:Klára VýbornáPro: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Tomáš Maršál,Věra Písaříková, Jiří Rejka, Michael Singer, Leona Táborská, Milada Voborská,Libor VrabecProti:Zdrželi se:Usnesení bylo přijato.
10/2/2022 Návrh volby členů kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha –SataliceUsnesení:Zastupitelstvo městské části Praha – Satalice volí členy kontrolního výboru:Libor VrabecPro: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Tomáš Maršál,Věra Písaříková, Jiří Rejka, Michael Singer, Leona Táborská, Milada Voborská,Proti:Zdrželi se: Libor VrabecJitka MokráPro: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Tomáš Maršál,Věra Písaříková, Jiří Rejka, Michael Singer, Leona Táborská, Milada Voborská,Libor VrabecProti:Zdrželi se:Usnesení bylo přijato.

11/2/2022 Stanovisko městské části ke změně územního plánu 3324/19
K bodu 11/2/2022 byl podán zastupitelem Jiřím Rejkou protinávrh usnesení ve znění:Usnesení:MČ Praha – Satalice s pořízením Z3324/19 nesouhlasí a uplatňuje následující připomínky sodůvodněním:1) z návrhu nevyplývá zdůvodnění záboru ZPF (§4 odst. 3 Zákona č. 334/1992 Sb. oochraně zemědělského půdního fondu) ani zdůvodnění změny nezastavitelnéplochy na zastavitelnou (§55 odst. 4 stavebního zákona). Bezvadné zdůvodnění jenezbytné jednak kvůli zákonné povinnosti a také kvůli nežádoucímu precedentupro další změny nezastavitelných ploch.2) návrh může částečně kolidovat s uvažovanou modernizací železnice, protože na

části Z3324/19 je návrh silničního propojení s ul. Trabantská



3) vliv hlukové zátěže je prověřen nedostatečně, požadujeme více kontrolních bodů,kumulaci s ostatními záměry, mj. i D0 520, nesouhlasíme s uplatněním korekce tzv.staré hlukové zátěže4) požadujeme přezkoumat vyhodnocení imisí benzo(a)pyrenu, podle rozptylovéstudie k EIA PHA1119 je imisní pozadí v části území právě na úrovni imisního limitua dodatečný záměr může vyvolat nutná kompenzační opatření
Pro: Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Jiří Rejka, Michael SingerProti: Pavel Hřebík, Tomáš Maršál, Věra Písaříková, Libor VrabecZdrželi se: Ivo Fiala, Leona Táborská, Milada VoborskáUsnesení nebylo přijato.
Po hlasování byl k bodu 11/2/2022 podán zastupitelem Jiřím Rejkou další protinávrhusnesení ve znění:Usnesení:ZMČ Praha-Satalice konstatuje, že pro městskou část Praha-Satalice je zásadní prioritouvybudování tzv. jihozápadního obchvatu – veřejně prospěšné stavby 50/DK/56, č. 7552Mladoboleslavská−Budovatelská v celé jeho délce, tak jak byla posuzována v procesu EIApod kódem PHA 1119.V souvislosti s modernizací železniční trati č. 070 a jejího zdvojkolejnění je v místěuvažované změny navíc navrženo dopravní propojení, které může být v kolizi s výšeuvedenou dopravní stavbou.Z důvodu nutné koordinace veřejně prospěšných staveb, které zasahují do pořizovanézměny Z3324/19, zastupitelstvo městské části Praha-Satalice žádá:

 p ř e r u š e n í   p r o j e d n á v á n í   z m ě n y  Z3324/19
 zahájení jednání mezi Hlavním městem Prahou, městskými částmi a vlastníkypozemků za účelem uzavření plánovací smlouvy
 koordinaci veřejně prospěšných dopravních staveb na daném území
 zohlednění podmínek stanovených ve Vyhodnocení vlivů změn ÚP hl. m. Prahy,vlny 19 na udržitelný rozvoj území, zpracovaných Atelierem T-plan, s.r.o., v červenci2022 a prezentovaných na veřejném projednání 7. 12. 2022.Pro případ, že projednávání změny Z3324/19 nebude přerušeno MČ Praha – Satalices pořízením Z3324/19 nesouhlasí a uplatňuje následující připomínky s odůvodněním:1. z návrhu nevyplývá zdůvodnění záboru ZPF (§4 odst. 3 Zákona č. 334/1992 Sb. oochraně zemědělského půdního fondu) ani zdůvodnění změny nezastavitelnéplochy na zastavitelnou (§55 odst. 4 stavebního zákona). Bezvadné zdůvodnění jenezbytné jednak kvůli zákonné povinnosti a také kvůli nežádoucímu precedentupro další změny nezastavitelných ploch.2. návrh může částečně kolidovat s uvažovanou modernizací železnice, protože na

části Z3324/19 je návrh silničního propojení s ul. Trabantská3. vliv hlukové zátěže je prověřen nedostatečně, požadujeme více kontrolních bodů,kumulaci s ostatními záměry, mj. i D0 520, nesouhlasíme s uplatněním korekce tzv.staré hlukové zátěže4. požadujeme přezkoumat vyhodnocení imisí benzo(a)pyrenu, podle rozptylovéstudie k EIA PHA1119 je imisní pozadí v části území právě na úrovni imisního limitua dodatečný záměr může vyvolat nutná kompenzační opatření



Pro: Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Jiří RejkaProti:Zdrželi se: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Tomáš Maršál, Věra Písaříková, Leona Táborská,Milada Voborská, Libor VrabecNehlasoval: Michael SingerUsnesení nebylo přijato.
Poté bylo přistoupeno k původnímu návrhu usnesení s doplněním ve znění:Usnesení:ZMČ Praha-Satalice konstatuje, že pro městskou část Praha-Satalice je zásadní prioritouvybudování tzv. jihozápadního obchvatu – veřejně prospěšné stavby 50/DK/56, č. 7552Mladoboleslavská−Budovatelská v celé jeho délce, tak jak byla posuzována v procesu EIApod kódem PHA 1119.V souvislosti s modernizací železniční trati č. 070 a jejího zdvojkolejnění je v místěuvažované změny navíc navrženo dopravní propojení, které může být v kolizi s výšeuvedenou dopravní stavbou.Z důvodu nutné koordinace veřejně prospěšných staveb, které zasahují do pořizovanézměny Z3324/19, zastupitelstvo městské části Praha-Satalice žádá:

 p ř e r u š e n í   p r o j e d n á v á n í   z m ě n y  Z3324/19
 zahájení jednání mezi Hlavním městem Prahou, městskými částmi a vlastníkypozemků za účelem uzavření plánovací smlouvy
 koordinaci veřejně prospěšných dopravních staveb na daném území
 zohlednění podmínek stanovených ve Vyhodnocení vlivů změn ÚP hl. m. Prahy,vlny 19 na udržitelný rozvoj území, zpracovaných Atelierem T-plan, s.r.o., v červenci2022 a prezentovaných na veřejném projednání 7. 12. 2022.Bez výše uvedených podmínek není možné se změnou územního plánu souhlasit.

Pro: Pavel Hřebík, Tomáš Maršál, Věra Písaříková, Leona Táborská, MiladaVoborská, Libor VrabecProti: Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Jiří Rejka, Michael SingerZdrželi se: Ivo FialaUsnesení bylo přijato.
12/2/2022 Schválení investiční akce – realizace venkovní učebny ZŠ Praha-SataliceUsnesení:Zastupitelstvo městské části Praha – Satalice vyslovuje souhlas s realizací venkovní učebnyv areálu ZŠ Praha-Satalice.Pro: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Tomáš Maršál,Věra Písaříková, Jiří Rejka, Michael Singer, Milada VoborskáProti:Zdrželi se: Leona Táborská,  Libor VrabecUsnesení bylo přijato.
13/2/2022 Rozpočtové opatření č. 9Usnesení:



Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje rozpočtové opatření č. 9   pro rok2022. Příjmy činí 39 851 000 Kč, výdaje činí 75 015 100 Kč, schodek činí 35 164 100 Kč.Rozpočtové opatření č. 9 je přílohou zápisu.
Pro: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Tomáš Maršál, Věra Písaříková, Jiří Rejka, LeonaTáborská, Milada Voborská, Libor VrabecProti:Zdrželi se: Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Michael SingerUsnesení bylo přijato.Poznámka zastupitelky Jany Kožnarové: Finanční výbor byl zvolen až 12. 12. 2022.
14/2/2022 Rozpočtové provizorium Městské části Praha-Satalice na rok 2023Usnesení:V souladu s § 13 odst.2 písm b) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlechúzemních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Městské části Praha-Satalice stanovuje tato pravidla rozpočtového provizoria s účinností od 1.1.2023 do dobyschválení rozpočtu městské části Praha-Satalice. Pravidla se vztahují i na běžné účty fondů.

1. V příjmech se rozpočtové provizorium bude řídit dle schváleného rozpočtupředcházejícího roku.2. V provozních výdajích se rozpočtové opatření bude řídit dle schváleného rozpočtupředcházejícího roku, měsíční výdaje nesmí překročit 1/12 výdajů rozpočtuschváleného pro předchozí rozpočtový rok.3. Městská část bude v období rozpočtového provizoria hradit závazky z již uzavřenýchsmluv a jiných smluvních závazků.4. Městská část v období rozpočtového provizoria zajistí splnění povinností vyplývajícíz právních předpisů (např. vypořádání dotací, vratky do státního rozpočtu atp.)5. Městská část v období rozpočtového provizoria zajistí financování příspěvkovýchorganizací v měsíčním objemu 1/12 schváleného rozpočtu předcházejícího roku.6. Kapitálové výdaje budou uskutečněny na akce schválené před 1.1. daného roku, dodoby schválení rozpočtu městské části nebudou zahajovány nové investiční akce.7. Městská část nebude v období rozpočtového provizoria poskytovat žádné finančnídary, příspěvky a dotace.8. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávajípříjmy a výdaje rozpočtu po jeho schválení.9. Pravidla rozpočtového provizoria se nevztahují na případ havarijních situací aživelních katastrof.
Pro: Ivo Fiala, Pavel Hřebík, Jana Kožnarová, Miloš Kužvart, Tomáš Maršál,Věra Písaříková, Jiří Rejka, Leona Táborská, Milada Voborská, Libor VrabecProti:Zdrželi se: Michael SingerUsnesení bylo přijato.



V Praze dne 13. 12. 2022 Mgr. Milada VoborskáStarostka MČ Praha-Satalice
Zasedání ZMČ Praha-Satalice ukončila starostka v 21:30 hodin.Příští zasedání je plánováno na 17. 1. 2023 v 19.00 hod.Zapsala: Bibiána Krejčová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ivo Fiala

Jiří Rejka




