
Zápis

z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja,

konaného dne 7. 5. 2019, od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

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

zahájeno

v 18:09 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 30. 4. 2019 do 9.5. 2019. Současně byla zveřejněna na

„elektronické úřední desce“.

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

konstatoval, že přítomno je 8 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 Ing. arch.

Tomáše Drdáckého.

Předsedající dále navrhl za členy návrhového výboru paní Mgr. Kateřinu Tůmovou a paní Kláru

Foitlovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja

a) určuje ověřovateli zápisu paní Ing. Jindřišku Karlíkovou a pana Ing. arch. Tomáše

Drdáckého.

b) volí členy návrhového výboru paní Mgr. Kateřinu Tůmovou a paní Kláru Foitlovou.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 33 bylo schváleno.

***

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

***

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja schvaluje následující program zasedání:
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Zahájení

2. Návrh na změnu ÚPn SÚ hl.m. Prahy na pozemku parc.č. 1430/1 k. ú. Troja z plochy PS na

plochu OB

Závěrečný účet MČ Praha -Troja za rok 2018

Schválení dílčí účetnízávěrky MČ Praha-Troja sestavené k 31. 12. 2018

5. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Troja

sestavených k 31. 12. 2018

6. K návrhu na jmenování zástupce zřizovatele ve školské radě Základní školy, Praha 7,

Trojská 110

7. Informace starosty:

8. Diskuze, závěr

:
Ř
S
-
U

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 34 bylo schváleno.

***

Bod 2 — Návrh na změnu ÚPn SÚ hl.m. Prahy na pozemku parc.č. 1430/1 k. ú.

Troja z plochy PS na plochu OB

Tento bod jednání představil pan místostarosta Ing. arch. Drdácký. Jedná se o opětovnou

žádost první žádost byla 2 roku 2013. Při projednání změny ÚP v Komisi pro

rozvoj, krajinu a výstavbu komise upozornila na změnu vlegislativě, která by měla zakázat

stavět vzáplavovém území. Vyjádření Odboru krizového řízení ÚMČ Praha 7 je, že existuje

vyhláška, která omezuje stavby vzáplavovém území, ale nejsou k ní mapové přílohy, podle

nichž by se dalo rozhodovat. Pan starosta upozornil na rizika v toto území spojená s povodní.

Pan místostarosta — v momentě, kdy se postavila čistírna odpadních vod o rozloze 8 ha

uprostřed řeky, je vliv takovýchto drobných záměrů na průtokové poměry při povodni

zanedbatelný. Pani Foitlová — tento pozemek není v průtočné oblasti. Pan starosta — v návrhu

usnesení je uveden pouze pozemek parc. 1430/1, chceme tam také přidat pozemky parc.č.

1441 a 1442 jako vminulosti? Probíhá diskuze krozšíření návrhu na změnu ÚP a pozemky

svěřené MČ. Paní Karlíková — pokud se změna podaří, tak to zhodnotí pozemky. Pan

místostarosta — bylo by vhodné přidat i pozemky městské části.

Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

důvodovou zprávu vedoucího stavebního oddělenípana Karla Novotného k návrhu na pořízení

změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na pozemku parc. č. 1430/1 k.ú.

Troja z plochy z plochy PS/ZMK (sady, zahrady a vinice) na plochu OB (čistě obytnou) a usnesení

ZMČ Praha-Troja č. 76 z roku 2013, ve kterém ZMČsouhlasilo se změnou územního plánu na

pozemcích parc.č. 1441 a 1442 k. ú. Troja

b) 5 c h v a / uj e

návrh na pořízenízměny ÚPn SÚ hl. města Prahy na pozemcích parc. č. 1430/1, 1441 a 1442 k.ú.

Troja z plochy PS/ZMK (sady, zahrady a vinice) na plochu OB (čistě obytnou)

c) u k I á d á

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

města Prahy na pozemcích parc. 1430/1, 1441 a 1442 k.ú. Troja z plochy PS/ZMK (sady, zahrady a

vinice) na plochu OB (čistě obytnou)



Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usneseni č. 35 bylo schváleno.

***

Bod 3 — Závěrečný účet MČ Praha-Troja za rok 2018

Důvodovou zprávu k závěrečnému účtu včetně jeho příloh přednesla paní Marková. S výsledky

hospodaření se zastupitelé seznámili také při přípravě rozpočtu na rok 2019. Paní Karlíková se

dotázala na výsledek hospodaření příspěvkových organizací. Pokud mateřská škola posílí fond

odměn, o jeho využití rozhoduje ředitelka školky. Probíhá krátká diskuze k opatření

k odstranění nedostatků zjištěných v základní

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu k výsledku hospodaření (závěrečnému účtu) MČ Praha-Troja za rok 2018

2. Zprávu Magistrátu hl. m. Prahy, odboru kontrolních činností, o výsledku přezkoumání

hospodaření MČ Praha-Troja za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 stim, že na základě

výsledků přezkoumání hospodaření MČ Praha-Troja za rok 2018 je konstatováno, že byly zjištěny

méně závažné chyby a nedostatky (příloha č. 1 Závěrečného účtu za rok 2018)

b) s c h v a ! uje

1. výsledek hospodaření (závěrečný účet) MČ Praha-Troja za rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto

usnesení v těchto objemech:

příjmy po konsolidaci 20 281 825,86 Kč

výdaje po konsolidaci 17 875 296,02 Kč

rozdíl příjmů a výdajů 2 406 529,84 Kč

2. finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem HMP, ze kterého vyplývá odvod ve

výši 21 505,10 Kč do státního rozpočtu a odvod ve výši 75 084,70 Kč do rozpočtu hl.m.Prahy

podle přílohy č. 4 Závěrečného účtu za rok 2018

3. výsledek hospodářské činnosti MČ Praha-Troja uvedený ve zprávě a hospodářské činnosti za

rok 2018 dle přílohy č. 5 Závěrečného účtu za rok 2018

4. výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvkové organizace Mateřská škola Nad

Kazankou: hospodářský výsledek — přebytek ve výši 291 729,69 Kč

převod do fondu odměn 230 000,00 Kč

převod do rezervního fondu 61 729,69 Kč

5. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola, Praha 7, Trojská 110 ve výši

0,00 Kč.

c) souhlasí

s celoročním hospodařením MČ Praha-Troja vroce 2018 s výhradami uvedenými ve Zprávě o

výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Troja za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

zpracované Magistrátem hl. m. Prahy, odborem kontrolních činností. Jedná se o chyby a

nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených vustanovení §10 odst. 3 písm. c)

zákona č.420/2004 Sb..

d) ukládá

starostovi vydat pokyn kmimořádné inventarizaci vZák/adní škole, Praha 7, Trojská 110

v souvislosti s nástupem nové/ho ředitelky/le. Při inventarizaci bude zřizovatelem dohlédnuto, aby

došlo kodstranění všech nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření vpříspěvkové

organizaci.

e) bere na vědomí



opatření k odstranění nedostatků, která již byla do této doby učiněna dle důvodové zprávy

k tomuto usnesení

f) u k l á d á

tajemnicí úřadu městské části

1. informovat příspěvkové organizace o výsledku finančního vypořádání.

2. podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě

o výsledku přezkoumání hospodařenípřezkoumávajícímu orgánu

Termín: 22.5.2019

3. podat písemnou zprávu o plnění přijatých opatřenípřezkoumávajícímu orgánu

Termín: 31.1.2020

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 36 bylo schváleno.

***

Bod 4 — Schválení dílčí účetní závěrky MČ Praha-Troja sestavené k 31. 12. 2018

Pani Marková — seznámila s návrhem důvodové zprávy k účetní závěrce městské části i

příspěvkových organizací. Schvalování účetní závěrky je úzce spojeno se závěrečným účtem.

Ktomuto bodu byla předložena i inventarizační zpráva o inventarizaci majetku a závazků za

rok 2018. U městské části i příspěvkových organizací skončila bez inventarizačních rozdílů. Pan

místostarosta — nedostatky v zékladm’ škole se týkaly inventarizačních rozdílů? Paní Marková

jedná se o formální nedostatky, výše majetku souhlasí.

Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

důvodovou zprávu ke schvalování dílčí účetní závěrky Městské části Praha-Troja za rok 2018

b) 5 c h v a l u j e

dílčí účetní závěrku Městské části Praha - Troja sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018

c) u k I á d á

tajemnicí úřadu městské části

- informovat Magistrát hl.m. Prahy o rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha-Troja

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesem’ č. 37 bylo schváleno.

***

Bod 5 - Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených MČ

Praha-Troja sestavených k 31. 12. 2018

Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

důvodovou zprávu k systému schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných

městskými částmi

b) s c h v a ! uj e



účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Praha 7, Trojská 110 a příspěvkové

organizace Mateřská škola Nad Kazankou 30, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2018

c) u k I á d á

tajemníci úřadu městské části

- informovat příspěvkové organizace Základní škola Praha 7, Trojská 110 a Mateřská škola Nad

Kazankou 30 o rozhodnutíZastupitelstva MČ Praha-Troja

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 38 bylo schváleno.

***

Bod 6 - K návrhu na jmenování zástupce zřizovatele ve školské radě Základní

školy, Praha 7, Trojská 110

Pan starosta seznámil zastupitele se složením školské rady, kde jedním zčlenů je zástupce

zřizovatele, kterého dosud vykonával. Paní Karlíková — školské rada má dost velkou pravomoc.

Paní Tůmová — pokud škola dobře funguje, tak školská rada neměla připomínky. Pan starosta -

za tři roky nebyly ze strany rodičů připomínky. Pokud jsou nějaké stížnosti, školská rada musí

konat a dát pokyn řediteli k řešení. Paní Karlíková —jsou situace, kdy nemusí být formální. Pan

místostarosta - pokud by měla fungovat v plné šíři, tak by měla být vícečlenná. Paní Tůmová —

většina rodičů nejsou pedagogové, tak zasahování do koncepce výuky zjejich pozice není

vhodné. Pan místostarosta — chystáme velký projekt rekonstrukce školy, kde bude velké

množství práce. Je věcí městské části, kdo bude mít projekt na starosti a bude muset být

v těsném kontaktu se základní školou. Pan Hostaš — tak by bylo vhodná vícečlenné rada. Paní

Karlíková — jak je projekt daleko? Pan místostarosta — již dnes máme malý skluz, stavební

povolení mělo být v roce 2020. Pan starosta — až budeme mít projekt, tak můžeme žádat o

peníze. A realizace bude až za několik let. Pan starosta — rozhodl jsem se pokračovat ve školské

radě, a proto je navrženo mé jmenování.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) jm e n uj e

zástupcem zřizovatele ve školské radě Základní školy, Praha 7, Trojská 110 Ing. Tomáše Bryknara

b) u k I á d á

tajemnicí ÚMČ informovat ředitele Základní školy, Praha7, Trojská 110 o tomto usnesení

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 39 bylo schváleno.

***

Bod 7 — Informace starosty

. Informace o stavbě garáže u ÚMČ — ztitulu toho, že MČ nezískala včas stavební

povolení (jeden účastník řízení si včas nevyzvedl dopis), byl termín dokončení posunut

o 15 dní. Zed’ podle původního projektu se měla opravit, ale skutečnost ukázala, že ji je

nutno postavit znovu. To vyvolá vícenáklady.



. Informace o pracovní schůzce k projektu CE1127 ProteCHt25ave (Ochrana kulturního

dědictví vměnícím se prostředí) podal pan místostarosta - dnes jsme společně

sAkademií věd uspořádali koordinační schůzku vDomě spokojeného stáří — setkání

zahájil pan starosta, zúčastnili se paní Ing. Ryantová, vedoucí oddělení krizového řízení

Prahy 7, paní Ing. Kopecká, vedoucí oddělení výzkumných laboratoří Národního

technického muzea, paní Ing. Šupová — vedoucí odboru hlavního konzervátora sbírek

Národního technického muzea, několik zaměstnanců z ÚTAM-Akademie věd, Ing. arch.

Burgerová, místostarostka Prahy 7, několik trojských občanů a za úřad městské části

pan Novotný a paní Mosoriaková. Proběhla prezentace výsledků projektu, kterou

přednesl'_ Výstupem projektu by mělo být mimo jiné doporučení

pro vlast íky historických objektů, které by usnadnilo orientaci v kritických situacích,

např. při povodních a bylo pro uživatele jednoduché. Doporučení by se zároveň

zapracovalo do povodňového plánu jednotlivých objektů i městské části. Dalším bodem

jednání byla příprava konference v Obecním domě. Proběhla také návštěva trojského

mlýna. Informace z IPR — chytají se zadat projektování protipovodňové ochrany 200 a

okolí po konzultaci s památkáři. Na jednání bude městská část také přizvána.

Informace ke kanalizaci Pod Havránkou — termín od června do října. Prověřovali jsme,

když bude skluz, jak to bude skomunikací. Požádali jsme, aby informace šli přímo

kobčanům. Paní Pokorná — jak se bude řešit příjezd aut při stavbě nového domu na

místě bývalého domu pana- aby nezničili novou komunikaci.

Pan starosta — 6.6. je před námi Trojská buchta. Je návrh paní radní Třeštíkové, aby se

na akcích nepoužívaly plastové obaly. Na pozvánce bude informace, aby si návštěvníci

přinesli nerozbitné nádoby s sebou. Zároveň MČ pořídí smaltovaný hrníček se znakem

MČ, který bude MČ prodávat. Pan starosta — vyzval členy k dalším návrhům. Chceme

nerozbitné nádoby, jsme v areálu mateřské školy. Jsme na počátku procesu, jak se

zbavit plastových kelímků apod.. Paní Tůmová — ZŠ vstupuje do projektu Bezobalu,

vneděli 2.6.2019 chceme uspořádat vobecní zahradě akci od 15 do 16 hodin —

soutěže, přednášky, první informace byla v časopise. Pan místostarosta navrhuje, aby

referentka na životní prostředí zpracovala přístup městské části kplastům, aby to

zapadalo do celkové strategie. Paní Karlíková — že se městská část hlásí ktomuto

trendu. Pan starosta — požádal jsem referentku, aby se spojila s paní radní Třeštíkovou

k tomu záměru.

Pan Pokorná — když se bude při stavbě kanalizace Pod Havránkou jezdit po poli, zda by

majitel mohl povolit, aby tam byly umístěny nádoby na tříděný odpad.

Bod 8 — Diskuze, závěr

Paní Foitlová — jak je to s domem převozníka. Pan místostarosta - jednal jsem s architektem

měl by doplnit některé požadavky vyplývající z plánovacího setkání a MČ projedná

projekt s památkáři a Povodním Vltavy.

Pan starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:05 hod.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina



Zápis byl vyhotoven dne: 7. 5. 2019

Zapisovatel: lng. Irena Markova’

Starosta:

 

Razítko obce:


