
Zápis

z 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja,

konaného dne 2. 4. 2019, od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno

v 18:06 hodin starostou městské části Ing. Tomášem Bryknarem („dále jako„předsedající").

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o svolání zasedání

byla na úřední desce Úřadu městské části Praha-Troja zveřejněna v souladu se zákonem po dobu

nejméně 7 dní, a to od 25. 3. 2019 do 3.3.2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické

úřední desce".

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)

konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

***

Určení ověřovatelů

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Ing. Jindřišku Karlíkovou a pana Mgr. Filipa

Hájka.

Předsedající dále navrhl za členy návrhového výboru pana Ing. arch. Tomáše Drdáckého a pana

JUDr. Petra Hostaše.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja

a) určuje ověřovateli zápisu paní Ing. Jindřišku Karlíkovou a pana Mgr. Filipa Hájka.

b) voli členy návrhového výboru pana Ing. arch. Tomáše- Drdáckého a pana JUDr. Petra

Hostaše.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 27 bylo schváleno.

***

Proti poslednímu zápisu nebyly vzneseny žádné námitky a zápis se považuje za schválený.

***

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který se oproti pozvánce zaslané členům

zastupitelstva a oproti informaci zveřejněné na úřední desce navrhuje doplnit o bod č. 6 Svěření

pravomoci zastupitelstva městské části Praha-Troja starostovi městské části ve věcech nabytí

pozemků v dražbě. Pan starosta vysvětluje důvod zařazení bodu 6 do programu jednání ZMČ.

Předsedající dal hlasovat o doplnění bodu 6 do programu jednání.

Výsledek hlasování: pro 9 proti: 0 Zdrželi se: 0



Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja schvaluje následující program zasedání:

1. Zahájení

2. K uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „Novostavba garáže ÚMČ Troja Praha 7,

Troja" 0 „Stavební úpravy a udržovací práce východní opěrné plotové zdi na pozemku parc.

č. 390/1 k.ú. Troja, při ulici Trojská, 171 00 Praha 7”

3. Návrh na změnu ÚPn SÚ hl.m. Prahy na pozemku parc.č. 90/12 k. ú. Troja z plochy PS na

plochu SV

4. Žádost o svěření pozemků parc.č. 1621, parc.č. 1622, parc.č. 1631, parc.č. 1632 a parc.č.

1428/5 vše k.ú. Troja ve vlastnictvíhl.m.Prahy do správy Městské části Praha-Troja

Ustanovení zodpovědného politika místníAgendy 21 a schválení Deklarace MA 21

6. Svěření pravomoci zastupitelstva městské části Praha-Troja starostovi městské části ve

věcech nabytí pozemků v dražbě

7. Informace starosty

8. Diskuze, závěr

$
"

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 28 bylo schváleno.

Bod 2 — K uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „Novostavba garáže

ÚMČ Troja Praha 7, Troja“ a „Stavební úpravy a udržovací práce východní opěrné

plotové zdi na pozemku parc. č. 390/1 k.ú. Troja, při ulici Trojská, 171 00 Praha

7“

Pan starosta přečetl důvodovou zprávu a zahájil rozpravu. Paní Foitlová - zda vybraný dodavatel

již pro městskou část pracoval. Pan starosta-stavební podnikatel pan—již pro městskou

část pracoval — rekonstruoval západní část obvodové zdi a západní částjižní obvodové zdi obecní

zahrady. Paní Pokorná — zda bude výjezd zgaráže bezpečný. Pan starosta - bude to stejná

situace jako nynější výjezd z obecní zahrady. Paní Karlíková — zda měsíční platba uvedená ve

smlouvě je podložena zajištěním provedených prací. Paní Marková —fakturyjsou propláceny po

odsouhlasení provedených prací ve zjišťovacím protokolu technickým dozorem investora. Paní

Karlíková — když u vybraného dodavatele je cena 0 dost nižší než u ostatních, máme záruku

kvality prací. Pan místostarosta - jistotu nemáme, ale firma zde již pracovala a je potřeba ji

hlídat. Pan starosta — na tyto stavby máme sjednán kvalitní technický dozor.

Pan Hostaš upozorňuje, že jeden odstavec, týkající se smluvní pokuty při nezaplacení faktury je

ve smlouvě uveden dvakrát. Zároveň vtomto odstavci doporučuje nahradit smluvní pokutu

úrokem z prodlení. Připomínky budou zapracovány do smlouvy. Pan místostarosta —jak budeme

při stavbě a omezeném parkování informovat rodiče a zda bylo již projednáno s paní ředitelkou.

Pan starosta-zatím ne. Začínat se bude rekonstrukcí stávající zdi, u garáže čekáme na nabytí

právní moci stavebního povolení.

Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení



Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

informaci o realizaci veřejné zakázky „Novostavba garáže ÚMČ Troja Praha 7, Troja" 0

„Stavební úpravy a udržovací práce východní opěrné plotové zdi na pozemku parc. č. 390/1

k.ú. Troja, při ulici Trojská, 171 00 Praha 7"

b) s c h v al uj e

uzavření Smlouvy o dílo se stavebním podnikatelem%_

IČO_zakonečnou cenu 2 606838,50 Kč vče ne 0 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

c) p o v ě ř uj e

starostu lng. Tomáše Bryknara podpisem Smlouvy o dílo

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 29 bylo schváleno.

***

Bod 3 - Návrh na změnu ÚPn SÚ hl.m. Prahy na pozemku parc.č. 90/12 k. ú. Troja

z plochy PS na plochu SV

Žádost o změnu územního plánu představil pan místostarosta. Komise pro rozvoj, krajinu a

výstavbu projednávala přístavbu domu čp. 786/1 v ulici Jiřího Jandy a nedošli ke shodě. Komise

se ktomuto znovu vrátila při projednávání žádosti o změnu územního plánu, která by měla

přístavbě předcházet. Komise doporučuje rozšířit změnu ÚP na celý dům na pozemku parc.č.

95/7 k.ú.Troja, aby se uvedl územní plán do souladu se skutečností. Proto by zastupitelstvo mělo

projednat žádost manželů Steinbauerových a zároveň návrh MČ na změnu územního plánu na

pozemku, kde stojí dům a případně na přilehlých předzahrádkách. Pan _byl přítomen

na jednání komise a vnímá nesouhlas MČ s přístavbou aje připraven návrh na stavební úpravy

upravit. Paní Karlíková — kdyby byl změněn ÚP na ostatních pozemcích, mohli by tam stavět. Pan

místostarosta — po dodržení ostatních předpisů by to územní plán umožňoval. Pan starosta —

doporučoval bych oddělit diskuzi o změně územního plánu na pozemku 90/12 k.ú.Troja od

návrhu změny ÚP na ostatních pozemcích a ty označit parcelními čísly. Změnu bych navrhoval

pouze na parcelách 95/8 a 95/9. Pan Petkov —je to dům, který stojí na vinici. Pan místostarosta

— dům vznikl před schválením stávajícího územního plánu. Pan Hostaš — změna ÚP na pozemku

pod domem asi není v rozporu, ale proč chceme měnit i ostatm’ zahrádky. Pan starosta — takto

to navrhuje Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu, ale zastupitelstvo se může rozhodnoutjinak.

Paní Karlíková — mělo by to být systémové, ale takto se vytváří se precedens pro zastavění

ostatních zahrádek. Paní Pokorná —jaká je tady zastavěnost. Pan místostarosta — zastavěnost je

již překročena. Zahrádky byly odděleny po postavení domu v minimálním rozsahu. Paní Pokorná

— můžeme dát podmínku pro stavby. Pan místostarosta — projednáváme návrh změny územního

plánu, kam podmínky vkládat nelze.

Pan místostarosta přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

důvodovou zprávu a námět Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu ze dne 25. 3. 2019 k

návrhu změny:

b) 5 c h v a ! uj e



změnu ÚPn SÚ hl. města Prahy na pozemku parc. č. 90/12 k.ú. Troja z plochy PS (sady,

zahrady a vinice) na plochu SV (všeobecně smíšené)

c) 5 c h v al uj e

návrh na pořízenízměny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, z plochy

PS (sady, zahrady a vinice) na plochu SV (všeobecně smíšené), který by funkční zařazení

obytného domu na pozemku parc. č. 95/7 k.ú. Troja, případně i s přilehlými

předzahrádkami uvedl do souladu se skutečným stavem.

d) u k I 6 d a'

starostovi odeslat na Odbor územního rozvoje MHMP souhlasné usnesení ke změně ÚPn

SÚ hl. města Prahy na pozemku parc. č. 90/12 k.ú. Troja z plochy PS (sady, zahrady a vinice)

na plochu SV (všeobecně smíšené) a návrh na pořízenízměny dle bodu c) tohoto usnesení

Pan starosta vyzval k rozpravě k návrhu usnesení.

Pan místostarosta navrhuje upravit bod c) tak, že se vypustí slova zejména a a případně

s přilehlými předzahrádkami. Pan Hostaš — se změnou územního plánu jen na jedné

předzahrádce nesouhlasím. Pan starosta — komise 5 přístavbou nesouhlasila a připomínky MČ

nebyly zapracovány do nové dokumentace, kterou žadatelé podali na stavební úřad. Chci se

ujistit, že když MČ dá souhlas s pořízením změny ÚP, bude muset být dokumentace na přístavbu

znovu podaná a MČ se bude vyjadřovat. Paní Pokorná — architekt domu k přístavbě neměl žádné

připomínky? Pan místostarosta —v komisi se nezjišťují autoři staveb a jejich názory na přístavbu.

Posuzují se parametry přístavby. Paní Foitlová — vareálu to sousedům vadit nebude? Paní

Karlíková — je to nesystémové, vyhovét pouze jednomu. Pani Tůmová — jak jsou velké

předzahrádky? Pan starosta — 50 — 70 m2. Pan Hostaš — lidé při koupi bytu věděli, do čeho jdou.

Pan místostarosta — lidé při koupi bytu ani nevěděli, že k bytu nemají parkovací místa. Probíhá

diskuze k možnostem výstavby na předzahrádkách. Paní Karlíková — máme tezi, že nechceme,

aby zastavěnost byla více než 40 % , což by mělo být transparentní a jako zastupitelé bychom

měli rozhodovat transparentně. Paní Tůmová — když budeme souhlasit, mohou se toho chytit

ostatní a chtít vyšší zastavěnost. Pan místostarosta — výstavbu v areálu má svá specifika.

Přístavba žadatelů by měla být menší, než byl jejich první návrh. Proto komise dospěla k názoru

na rozšíření změny ÚP na další pozemky. Zastupitelé navrhují hlasovat zvlášť o změně ÚP na

pozemku žadatele parc.č. 90/12 a zvlášť o pozemku pod domem parc.č. 95/7.

Návrhový výbor přednesl upravený návrh usnesení, o kterém dal pan starosta hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

důvodovou zprávu a námět Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu ze dne 25. 3. 2019 k

návrhu změny:

b) s o u h la si

s návrhem na pořízenízměny ÚPn SÚ hl. města Prahy na pozemku parc. č. 90/12 k.ú. Troja

z plochy PS (sady, zahrady a vinice) na plochu SV (všeobecně smíšené)

c) 5 c h v a ! uj e

návrh na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, z plochy

PS (sady, zahrady a vinice) na plochu SV (všeobecně smíšené), na pozemku parc. č. 95/7

k.ú. Troja, který by funkční zařazení obytného domu na pozemku parc. č. 95/7 k.ú. Troja,

uvedl do souladu se skutečným stavem.

d) u k I á d d



starostovi odeslat na Odbor územního rozvoje MHMP souhlasné usnesení ke změně ÚPn

SÚ hl. města Prahy na pozemku parc. č. 90/12 k.ú. Troja z plochy PS (sady, zahrady a vinice)

na plochu SV (všeobecně smíšené) a návrh na pořízenízměny dle bodu c) tohoto usnesení

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 2 Zdrželi se 3

Usnesení nebylo schváleno.

***

Bod 4 — Žádost o svěření pozemků parc.č. 1621, parc.č. 1622, parc.č. 1631, parc.č.

1632 a parc.č. 1428/5 vše k.ú.Troja ve vlastnictví hl.m.Prahy do správy Městské

části Praha-Troja

Pan starosta seznámil s důvodovou zprávou. Naše nynější žádost navazuje na žádost MČ z roku

2010. V této lokalitě jsou ještě dva pozemky v soukromém vlastnictví a MČ upozornila město,

aby je vykoupilo. Sabat Praha tam zůstane. Mohlo by tam vzniknout další hřiště s atletickou

dráhou a ještě jedno malé hřiště. Až to bude celé ve vlastnictví hl.m. Prahy, rozhodneme se,

jestli pozemky využijeme sami nebo si necháme odsvěřit i dosud svěřené pozemky a investovat

bude mésto.

Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

důvodovou zprávu ve věci svěřenípozemků parc.č. 1621, 1622, 1631, 1632 0 1428/5 k. ú.

Troja

b) 5 c h v a I uj e

podání žádosti o svěřenípozemků parc.č. 1621, 1622, 1631, 1632 a 1428/5 k. ú. Troja ve

vlastnictví Hl. m. Prahy do správy Městské části Praha-Troja

c) u k I á d d

starostovi podat na Magistrát hl.m.Prahy, Odbor evidence majetku, žádost o svěření

pozemků parc.č. 1621, 1622, 1631, 1632 a 1428/5 k. ú. Troja do správy Městské části

Praha-Troja

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se ()

Usnesení č. 30 bylo schváleno.

***

Bod 5 - Ustanovení zodpovědného politika místní Agendy 21 a schválení

Deklarace MA 21

Pan starosta vysvětlil význam místní Agendy 21. Nyní proběhlo plánovací setkání Na Salabce

k umístění kontejnerů. Pan místostarosta vysvětlil princip participace. Paní Marková podala

informaci k dosavadnímu působení MČ místní Agendě 21. Paní Karlíková — probíhaly by akce s

občany, kdyby MČ nebyla v místní Agendě 21? Pan starosta - asi ano, ale má to určitou váhu, je

to vizitka městské části a budeme to moci využívat i při podávání dotací apod.



Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

důvodovou zprávu k působení MČ Praha-Troja ustanovením organizačnístruktury místní

Agendy 21.

b) ustanovuje

místostarostu městské části Ing. arch. Tomáše Drdáckého odpovědným politikem pro

místníAgendu 21

c) 5 c h v al uj e

Deklaraci MA 21

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 31 bylo schváleno.

***

Bod 6 - Svěření pravomoci zastupitelstva městské části Praha-Troja starostovi

městské části ve věcech nabytí pozemků v dražbě

Pan starosta vysvětlil důvod, proč se navrhuje svěřit pravomoc zastupitelstva starostovi městské

části. Pan Hostaš a pan Hájek potvrdili vhodnost toho, aby se elektronické dražby zúčastnil

pouze pan starosta, a nikoliv celé zastupitelstvo.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

důvodovou zprávu ke svěření výlučné pravomoci ZMČ starostovi MČ

b) s v ě ř uj e

v souladu s § 89 odst. 2 písm. m) zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném

znění, starostovi městské části pravomoc rozhodovat o nabytí podílu 4/576 pozemků

parc.č. 1595/2, 1595/3, 1595/4 0 1595/5 k.ú. Troja v elektronické dražbě.

c) u k l á d á

starostovi městské části zajistit realizaci bodu b) tohoto usnesení

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se O

Usnesení č. 32 bylo schváleno.

***

Bod 7 — Informace starosty

Pan starosta obdržel od paní Karlíkové několik dotazů, na které byla zpracována odpověď,

kterou paní zastupitelka obdrží. Paní Karlíková ještě ktématu doprava — kolona byla v sobotu

v tunelu a v Holešovičkách, Troja byla průjezdná. Pan Petkov — úvahy o napojení Povltavské na

odstavné parkoviště. Pan starosta — že auta zůstávají před Trojou, to bylo poprvé. Pan

místostarosta —je zájem o propojení s Pelc Tyrolkou.

* * *

Bod 8 - Diskuze, závěr



Pan starosta — v časopise bylo domluveno, že dvoustranu časopisu TROJA bude mít vždy na

starosti určitý zastupitel, který má na starosti určitou oblast. Tím by se prostřídala vážná témata

5 populárními.

Pan starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:25 hod.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 2.4.2019

Zapisovatel: lng. Irena Marková

„ \

Ověřovatelé: Ing.Jindřiška Karlíková Wil/Lin.............. ' ...... dne ...... jug:.....©„o../(..? .....

Mgr. Filip Hájek

Starosta:

 

Razítko obce:


