
Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Městské části Praha-Troja konaného dne
20. 6. 2013

Přítomni: Ing. arch. T. Drdácký, Ing. T. Bryknar, Ing. O. Stavovčíková, J. Kavan, M. Knittel, Ing. J. Kořenský,
JUDr. K. Čadská — přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné

Omluveni: K.Foitlovó, J. Bejček
Program schválen: jednohlasně
Ověřovatelé zápisu: M. Knittel, J. Kavan
Návrhový výbor: Ing. O. Stavovčíková, Ing. T. Bryknar
Zápis: M. Umlaufová

Pan starosta zahajuje zasedání v 17:15 hodin.

Bod č. 1 — Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání

K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné námitky, zápis je schválený.

Zastupitelstvu se navrhuje následující program:

1. Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání

2. Závěrečný účet MČ Praha —Troja za rok 2012

3. Povodeň 2013 v Troji

4. Obnova lokalit MČ Praha —Troja postižených povodní

5. Informace starosty:

. schválení žádosti MČ Praha-Troja o členství ve FEDENATUR

. výluka TRAM Č. 17 v Troji, náhradní autobusová doprava

6. Diskuze, závěr

Program byl schválen 7 hlasy.
Návrhový výbor a ověřovatelé zápisu schváleni 7 hlasy.

Bod č. 2— Závěrečný účet MČ Praha — Troja za rok 2012

Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu k výsledku hospodaření (závěrečnému
účtu) MČ Praha-Troja za rok 2012 a Zprávu Magistrátu hl. m. Prahy, odboru finanční kontroly a
přezkoumávání hospodaření, o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Troja za období od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2012 s tím, že na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ Praha-Troja za rok 2012 je
konstatováno, že byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. ZMČ schvaluje výsledek hospodaření
(závěrečný účet) MČ Praha-Troja za rok 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (s objemem příjmů po
konsolidaci 14 413,91 tis. Kč a s objemem výdajů po konsolidaci 14 662,44 tis. Kč, přičemž rozdíl mezi příjmy
a výdaji je 248,53 tis. Kč), finanční vypořádání s rozpočtem HMP, ze kterého vyplývá odvod ve výši 24
680,00 Kč podle přílohy č. 4 Závěrečného účtu za rok 2012, výsledek hospodářské činnosti MČ Praha-Troja
uvedený ve zprávě o hospodářské činnosti za rok 2012 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, výsledek
hospodaření a převody do fondů příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Kazankou (z hospodářského
výsledku — přebytku ve výši 88 924,54 Kč bude do fondu odměn převedeno 65 000,00 Kč, do fondu rezerv
23 924,54 Kč s tím, že částka 2 212,00 Kč bude následně použita na pokrytí ztráty doplňkové činnosti) a
výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Trojská 110 s hospodářským výsledkem
55 378,01 Kč, který bude převeden do rezervního fondu.

Ing. Marková vysvětluje jednotlivé položky závěrečného účtu. JUDr. Čadská informuje zastupitele, že
finanční výbor vše řádně projednal. ZMČ souhlasí s celoročním hospodařením MČ Praha-Troja v roce 2012 s



výhradami uvedenými ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Troja za období od 1. 1.
2012 do 31. 12. 2012 zpracovanou Magistrátem hl. m. Prahy, odborem finanční kontroly a přezkoumávání
hospodaření.

- usnesení Č. 80 schváleno 7 hlasy

Bod Č. 3— Povodeň 2013 v Troji

Pan starosta popisuje zastupitelům celý průběh povodní a následné likvidace škod. Pan starosta děkuje
všem, kdo se do prací zapojili. Ze strany hl. m. Prahy byla akce také zvládnutá. Pan starosta děkuje také
pracovníkům úřadu. Všechny požadavky občanů byly rychle splněny. Pan starosta písemně poděkuje také
Policii hl. m. Prahy a Policii ČR. Dále jmenuje všechny ostatní instituce, společnosti a soukromé osoby, které
poskytly materiální a finanční pomoc. Existuje několik dokumentů, které obsahují veškeré informace o
průběhu povodní. Z nich se udělá podrobná zpráva, která zůstane na ÚMČ Praha - Troja. Povodňový plán
bude následně upraven dle aktuálních zkušeností. Zastupitelstvo po projednání vyjadřuje poděkování všem
organizacím i jednotlivcům, kteří trojským občanům Městské části Praha - Troja poskytují finanční a
materiální pomoc a nezištně pomáhají při odstraňování následků povodní. ZMČ žádá zúčastněné osoby o
dodání svých dílčích zpráv a fotodokumentace do kanceláře starosty MČ Praha — Troja do 9. 8. 2013. ZMČ
pověřuje starostu městské části a tajemnici úřadu městské části vypracováním souhrnné zprávy o průběhu
povodní 2013 v termínu do 31. 8. 2013. Ing. Kořenský se dotazuje na možnost úpravy povodňového plánu
v Podhoří. Např. není nutné odpojovat od elektřiny také domy, které nebyly zatopeny. Součástí zprávy
budou různá doporučení. P. Kavan se domnívá, že zavření celé cyklotrasy nebylo nutné, uzavřít se mohla
pouze poškozená část.

- usnesení Č. 81 schváleno 7 hlasy

Bod Č. 4— Obnova lokalit MĚ Praha — Troja postižených povodní

U rodinných domů byly odstraněny veškeré nánosy bahna a poškozená zařízení, vše se realizovalo s pomocí
dobrovolníků, armády a přistavováním kontejnerů z rozpočtu hl. m. Prahy. Za kontejnery musely platit
pouze soukromé společnosti. Někteří dobrovolníci pomáhali také u na území MČ Praha 8.
Tento víkend bude nasazeno ještě 10 příslušníků Hradní stráže. Po péči o soukromé domy přichází péče o
naše stavby a pozemky u řeky. Musí se očistit plot, aby se mohl demontovat. Oblast u řeky bude řešena
jednotně, jednat se bude také se všemi nájemci a dalšími vlastníky okolních pozemků u univerzitního
kanálu. Se zahrádkáři v Podhoří je také domluveno odklizení. Běží také odhady škod na majetku a různé
programy pomoci. MČ se bude snažit sehnat finanční prostředky z různých zdrojů. Proplacení prvních
nezbytných výdajů je již přislíbeno z MHMP. Další možnost čerpání dotací bude po prázdninách. Současný
rozpočet MČ s těmito výdaji nepočítal. Většina výdajů bude hrazena z pojistky, ale až na základě faktur. Ing.
Kořenský připomíná, že ne všichni zahrádkáři si pozemky uklidili. Dále se dotazuje, jak se bude řešit černá
skládka mezi a P. starosta odpovídá, že o problému ví a neodklizený val Po
povodni z roku 2002 byl 20. června nahlášen jako nepovolená terénní úprava na Stavební odbor ÚMČ Prahy
7. Probíhá diskuze o nepořádku, který zůstal v Podhoří ještě po povodních v r. 2002. Zastupitelstvo Po
projednání bere na vědomí informace o dosavadním průběhu odstraňování povodňových škod v Městské
části Praha-Troja. ZMČ ukládá starostovi předložit návrh na další postup při obnově nemovitostí svěřených
do správy městské části a zájmových oblastí poškozených povodní 2013 ve spolupráci s Hlavním městem
Prahou, Povodím Vltavy, Státním pozemkovým úřadem, FTVS UK, TJ Sokol Troja, USK Praha, HG Sport s.r.o.
a soukromými vlastníky.

- usnesení Č. 82 schváleno 7 hlasy

Bod Č. 5— Informace starosty

. schválení žádosti MČ Praha —Troja o členství ve FEDENATUR
- vzhledem k povodňovým událostem se pan starosta nemohl zúčastnit jednání v Athénách. Přesto

byla MČ přijata jako nový člen FEDENATUR. MČ musí ještě dodat povinné dokumenty.
. vyluka TRAM č. 17 v Troji, náhradní autobusová doprava



- pokud dojde k výluce, což zatím není jisté, bude zavedena náhradní autobusová doprava X17
z Nádraží Holešovice k metru Kobylisy

- Výluka by měla trvat 5 měsíců, autobus 112 bude jezdit beze změny.
. S novým korejským velvyslancem bude projednán problém s oplocením pozemku společnosti Tyngene.

Majitelé zároveň souhlasili s vybudováním přístupu na náš pozemek 377 vrchem.
. Trojský den 2013

- podařilo se zajistit cca 20 disciplín.
- bude potřeba výpomoc na stavbu stanů a k jednotlivým stanovištím.
- zastupitelé by se měli vystřídat v Trojském stanu
- zveřejněny budou informace o Povodňovém fondu MČ
- posekala se louka Diplomatického servisu, o kterou se zvětšila plocha.

Bod Č. 6—Závěr, diskuze

Pan starosta má podnět na nespokojenost rodičů na stravování v MŠ — např. játrová paštika k dopolední
svačině. JUDr. Čadská: OS Troja Trojou nebude po povodních přispívat finančně, ale nabízí pomoc při
přípravě benefičního koncertu. Ohledně ZZS je JUDr. Čadská ve spojení s ostatními sdruženími, přihlásí se
k řízení na ÚMČ P7. Prosí o informace ohledně Panského statku, neboť není účastníkem řízení. Ing.
Stavovčíková informuje, že je stále uvolněný dvoubyt pro matky s dětmi v DIP, v DSS je na prvním místě
v pořadníku paní . která požádala o umístění do volné místnosti se společným soc. zařízením
mimo místnost, kde by přečkala do uvolnění bytu. Zatím je tam na měsíc ubytován nájemník ze zatopených
prostor domu . Ing. Stavovčíková žádá, aby se po uklidnění situace projednaly možnosti využití
prostor po Fokusu. Pokud budeme uvažovat o rozšíření prostor o místnost masérky, mohla by se masérka
přestěhovat do nevyužité místnosti u paní doktorky, která souhlasí.
Po povodních r. 2002 přispívala MČ Praha — Troja zatopeným rodinám. Zatím je ovšem na účtu pouze 23
tisíc. Rodiny si mohly žádat samy o různé příspěvky a slevy. Příští týden se vtéto věci sejde také Nadace
Quido Schwanka.
Po skončení Trojského dne se začne jednat o Vinobraní. MČ letos opět bude mít Inzerát v časopisu Vine &
Degustation, což by mohlo přilákat více návštěvníků. Nutné zjistit u nové ředitelky GHMP podmínky.
Kalendář na léto je v běhu. Pan starosta připomíná, že je nutné ho každý měsíc posílat řediteli Městské
Policie P7.
Prázdninová kancelář v zahradě bude letos opět fungovat každé pondělí a středu od 16 do 18 hod. Pan
starosta bude rád za účast ostatních zastupitelů. První týden v červenci zastoupí pana starostu Ing. Bryknar.

Pan starosta končí zasedání v 19.15 hodin.

Ověřovatelé zápisu: M. Knittel
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