
Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja,

konaného dne 26. 2. 2015, od 17:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:20 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 16. 2. 2015 do 27. 2. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a volba návrhového výboru
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Karla Němečka a Jana Kavana.
Předsedající dále navrhl za členy návrhového výboru Mgr. Kateřinu Tůmovou a Ing. arch.
Tomáše Drdáckého.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Prah a-Troja
a) určuje ověřovateli zápisu Ing. Karla Němečka aJana Kavana,
b) volí členy návrhového výboru Mgr. Kateřinu Tůmovou a Ing. arch. Tomáše Drdóckého.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O
Usneseníč. 22 bylo schváleno.

***

Proti poslednímu zápisu nebyly vzneseny žádné námitky a považuje se tedy 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.
Ing. arch. Tomáš Drdácký navrhuje zařadit do programu další bod týkající se požadavků MČ na
umístění parkovací kapacity na Císařském ostrově.

Předsedající dal hlasovat o zařazenítohoto bodu do programu.



Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání

s c h valu] e

následující program ustavujícího zasedání:

1. Návrh na udělení grantů MĚ Praha — Troja na rok 2015

2. Návrh MĚ Praha — Troja na novelizaci Obecně závazné vyhlášky Č. 5/20Ji Sb. hl. m. Prahy, o

místním poplatku za užívání veřejného prostranství

3. Požadavek MĚ Praha — Troja na realizaci parkování na Císařském ostrově

4. Informace starosty:

• zřízení komisí MĚ Praha — Troja ajmenování předsedů a členů těchto komisí

• probíhající stavby

• změny MHD v roce 2015
• příprava rozpočtu v roce 2015

5. Diskuze, závěr

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O

Usnesení Č. 23 bylo schváleno.

Bod J - Návrh na udělení grantů MČ Praha — Troja na rok 2015

Pan starosta vysvětluje zastupitelům průběh schvalování grantů.

Mgr. Tůmová, předsedkyně grantové komise, představuje zastupitelům jednotlivé žádosti o

grant.
Probíhá diskuze k žádosti č. 2 — aktivity Ekocentra Podhoubí.

Diskuze k žádosti č. 4 — možnost propagace Městské části. Ing. Němeček požaduje, aby byly

přidělené finance vázány na účast a přípravu na MS, ne na nákup materiálu nebo lodě.

Žádost č. 8 — grantová komise vyhodnotila náklady na žongléra jako příliš velké, zastupitelé

s částkou souhlasí s tím, že nebude použita na honorář pro žongléra.

Žádost č. 12 — dle Ing. Němečka je TJ Sokol Troja podporován příliš. Pan starosta vysvětluje, že

odměny náčelníků a cvičitelů jsou minimální. Komise doporučila podpořit oddíl všestrannosti,

kde jsou převážně trojští občané, na rozdíl od oddílu kopané nebo kanoistíky. Členské příspěvky

jsou neustále navyšovány. Ing. Němeček doplňuje, že to není mířeno proti jednotlivcům, ale že

je dle jeho názoru podporována organizace, která není městské části podřízená. Probíhá diskuze

o činnosti fotbalového oddílu. Zastupitelé se shodují na udělení grantu převážně pro oddíl

všestrannosti v poměru 80:20. Je tím sledována podpora především trojských občanů.

Diskuze k žádosti č. 13 — Ing. Němeček navrhuje tuto žádost nepodpořit. Jedná se o pracující

dospělé, kteří by si měli náklady hradit Samy. Dle pana starosty se jedná o prezentaci městské

části, podpořeny byly v minulosti podobné menší projekty.



Diskuze k žádosti č. 17 — Ing. Němeček navrhuje vázat příspěvek na trojské děti. P. Tesař
doporučuje akci více propagovat v časopisu, aby se jí účastnilo více trojských dětí.
Diskuze k žádosti č. 19 — o grant zažádala Mgr. Tůmová a je si vědoma, že to pro ni znamená
výhodu.

Návrh usnesen!:
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání
a) berenavědom!

důvodovou zprávu o průběhu grantového řízení na rok 2015,
b) schvaluje

udělení grantů MČ Praha-Troja na rok 2015 jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 1
tohoto usnesen! v celkové výši 417 590,- Kč ze schváleného rozpočtu MČ Praha-Troja na
rok 2015 formou neinvestiční dotace,

c) ukládá
starostovi připravit veřejnopróvnísmlouvy v souladu se zápisem grantové komise MČ Praha —

Troja a zápisem zastupitelstva MČ Praha - Troja, jejímž prostřednictvím budou dotace
poskytnuty, ke schválení Zastupitelstvem městské části Praha-Troja společně s rozpočtem
na rok 2015.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 24 bylo schváleno.

Bod 2 - Návrh MČ Praha — Troja na novelizaci Obecně závazné vyhlášky Č. 5/2011
Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

P. starosta vysvětluje zastupitelům historii sporu s nájemcem pizzerie, panem Návrh
je nevybírat místní poplatek za konkrétní zábor veřejného prostranství (restaurační zahrádkou)
výměnou za uvolnění poloviny parkoviště před poštou. Věc projednávala komise pro obecní
majetek, ale názory byly různé. Komise navrhla, zda by s poplatníky byla možná dohoda, že by
v případě prominutí poplatků přispívali do Rozvojového fondu MČ. Možná dohoda se neváže na
ukončení probíhajícího exekučního řízení o výběr poplatku za minulé roky. P. Tesař vidí přínos
pizzerie i vtom, že místo žije, zahrádka je hezká na pohled. Lidé jsou za pizzerii rádi, ale na
omezené parkování si stěžují. Arch. Drdácký si představoval, že na území MČ nebude vybírán
poplatek za restaurační zahrádky. Rád by podnikatelům zjednodušil činnost.

Návrh usnesen!:
Zastupitelstvo městské části Prah a-Troja po projednán!
a) bere na vědom!

důvodovou zprávu k návrhu MČ Praha-Troja na novelizací Obecně závazné vyhlášky
č.5/2OJJ Sb. hl.m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění
pozdějších předpisů,

b) schvaluje



sazbu místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle 2 odst. 1 písm. c) bod 1. Obecně
závazné vyhlášky č.5/2011 Sb. hl.m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve
výši 0,- Kč (poplatek se nevybírá) za umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení pro
všechna veřejná prostranství,

c) ukládá
tajemnici úřadu městské části
odeslat Magistrátu hl. m. Prahy návrh MČ Praha-Troja návrh na novelizaci OZV Č. 5/2011
Sb.hl.m. Prahy ve smyslu schváleného usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O
Usnesení Č. 25 bylo schváleno.

***

Bod 3— Možnost parkování na Císařském ostrově

P. starosta zdůrazňuje, že projednávaný bod je důkazem, že městská část chce a bude
spolupracovat s organizacemi na území městské části jako např. ZOO Praha, která parkování
v prostoru úČOV podporuje.
Arch. Drdácký seznamuje zastupitele s průběhem projednávání na IPR. MČ Praha — Troja je
členem pracovní skupiny Komise pro řešení celkové koncepce Císařského ostrova. V souvislosti
se záměrem hlavního města řešit celkově a koncepčně celou plochu Císařského ostrova a jeho
vztahy v kotlině se otevírá nová možnost optimalizovat rozložení odstavných parkovacích ploch
a dostupnost návštěvnických cílů v kotlině. Věc projednají současně v Radách MČ Praha 6 a MČ
Praha 7.
P. starosta — starostové z Prahy 6 i Prahy 7 parkoviště podporují. Nejprve je nutné zjistit, zda je
legislativně možné ho na střeše nové vodní linky vybudovat.
Probíhá diskuze o možném příjezdu na parkoviště. Přístup z ostrova do ZOO by byl ideální
lávkou, ale nejméně nákladný přívozem.
P. Kavan se dotazuje, zda stávající čistička zůstane v současné podobě nebo se bude také
přestavovat. P. Tesař se doslechl, že MČ blokuje průběh výstavby. Arch. Drdácký sděluje, že to
není pravda, neboť v roce 2009 podepsala MČ smlouvu s hl.m.Prahou, o harmonickém rozvoji
trojské kotliny, kde se hlavní město zavázalo splnit požadavky městské části. Arch. Drdácký dále
popisuje historii celého projednávání přestavby ÚČOV.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Prah a-Troja po projednání
a) bere na vědomí

důvodovou zprávu k přípravě budoucí celkové koncepce Císařského ostrova,
b) schvaluje

požadavek MČ Praha - Troja, aby v rámci celkové koncepce Císařského ostrova byla
zpracována a následně zajištěna realizace parkovací kapacity pro návštěvníky trojské
kotliny a konkrétně Zoologické zahrady v prostoru úČoV a její nové vodní linky. Součástí
celkového řešení by mělo být pěší a cyklistické propojení ostrova s oběma vltavskými břehy,

c) ukládá



starostovi a zástupci starosty odeslat na Magistrát hl. m. Prahy požadavek městské části
včetně usnesení a dále jednat s hl. m. Prahou ve smyslu tohoto usnesení tak, aby obsluha
trojské kotliny byla řešena z více směrů a parkovací plochy pro návštěvníky byly umístěny
rovnoměrně v kotlině ty Praze 6, Praze 7 a Praze — Troji, na obou březích i Císařském
ostrově).

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O
Usnesení Č. 26 bylo schváleno.

Bod 4- Informace starosty

• zřízení komisí MČ Praha —Troja a jmenování předsedů a členů těchto komisí
- P. starosta informuje o zřízení komisí a jmenování členů.
- P. Kavan navazuje vztahy s Prahou 7, aby bylo možné společně koordinovat kulturní akce

na území obou MČ.
- P. starosta informuje o noční akci s Městskou policií — kontrola území, kde se vyskytují

bezdomovci. Akce budou v menším rozsahu probíhat i nadále. Stejná akce bude
zorganizována ještě na jaře a bude zaměřena na Podhoří.

- Ing. Němeček se dotazuje, zda může komisi uložit věc k projednání. To ze zákona není
možné. Ing. Němeček by byl rád, kdyby ve všech komisích byl mezi členy jmenován
zástupce TOPO9. Dle pana starosty je nutné se na tomto domluvit přímo s předsedy
jednotlivých komisí, kteří mu návrhy předloží ke jmenování.

• probíhající stavby
- Rekonstrukce DSS — stavba bude převzata po jarních prázdninách. 12. března proběhne

od 16:30 hodin slavnostní otevření dětského centra a prohlídka kulturního centra,
následně od 17:00 hodin vernisáž nové výstavy Výtvarníci - labužníci

- Regenerace obecní zahrady je ve skluzu, ale práce musí být do konce května ukončeny,
jelikož se jedná o peníze z grantu, jehož čerpání koncem května končí.

- V rozpočtu hl.m.Prahy byla vytvořena rezerva pro městské části na investiční i
neinvestiční dotace, ktomu proběhlo jednání se starosty. P. starosta by rád požádal o
prostředky na opravu střechy vtělocvičně. Střechou zatéká, byly instalovány nevhodné
střešní panely, peníze se nejspíš budou následně vymáhat po stavební firmě BAK. Druhou
žádost bude MČ směrovat na opravu obvodové zdi zahrady a hřiště MŠ, která nemohla
být zahrnuta do projektu Regenerace obecní zahrady. Pro vlastní hřiště MŠ se budeme
snažit shánět prostředky přímo z grantů určených pro MŠ.

• změny MHD v roce 2015
- Plánované změny nebyly díky tlaku městských částí schváleny. Od dubna budou jezdit

kloubové autobusy, na březen byly přislíbeny připravené posily. Dále bude o víkendech
v letních měsících zkrácen interval tramvaje č. 17

• příprava rozpočtu v roce 2015
— po projednání zamýšlených akcí a priorit městské části bude návrh rozpočtu v březnu

zveřejněn a do 31. 3. musí rozpočet projednat zastupitelstvo městské části.



Bod 5— Diskuse, závěr

P. Tesař se dotazuje, vjakém stavu je výstavba chodníku v ulici Pod Hrachovkou. Zároveň se
doslechl o sepsané petici proti této výstavbě. Arch. Drdácký: předpokládá se, že by stavba mohla
být zahájena letos, po částech, se semafory. Petici podepisovali občané proti ukončení BUS 112
u ZOO, nikoliv proti výstavbě chodníku, na který již několik let čekají. Ing. Němeček informuje o
jeho požadavku na nakreslení středové čáry na komunikaci K Bohnicím v zatáčkách. To však
podle vyjádření paní Vitáskové není možné. Dále se Ing. Němeček dotazuje, zda by bylo možné
znovu otevřít jednání s BZ ve věci záchodků na vinici. P. starosta souhlasí za předpokladu, že
bude vytvořena maketa, aby lidé viděli, jak stavba bude vypadat ve skutečnosti. Arch. Drdácký
souhlasí s WC, případně denní místností, ale zdají se mu zbytečné šaty, sprchy a další věci.
Stavbu je nutné zmenšit. Koncept k přístupu k historické vinici byl vyhodnocen jako nepatřičný.
Dle p. Kavana se jedná o citlivé území, vinice byla založena již za Karla IV a jako jedna z mála
zachována. Dle pana starosty bude instalace makety a přizvání veřejnosti přínosem jednání.
P. Tesař se dotazuje na pozemek v nájmu p. Ing. Bryknar upozorňuje, že k pozemku
není vyřešen přístup. Dům na tomto pozemku je . ‚ proto mají pozemek
v nájmu. Zatím nikdo nebyl schopen ideálně vyřešit dělení pozemku a jeho obsluhování. Hlína na
sousedním pozemku již byla odvezena. P. Tesař dále upozorňuje, že funkce městské části ztrácí
smysl, pokud se MČ nedokáže postarat o údržbu svého území. Navrhuje, aby se např. jednou za
měsíc provádělo blokové čištění ulic. P. starosta informuje, že čištění ulice Nad Kazankou je již
v řešení. Ing. Němeček se dále dotazuje, jak bylo pokročeno s projektem Lepší místo. Profil
městské části byl již založen, městská část je registrována a v časopise bude uveřejněna
informace pro občany.

* **

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:05 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle 92 ve spojitosti s 61 odst. 1
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,

Zápis byl vyhotoven dne 26. 2. 2015

Zapisovatel: Martina Umlaufová



/
Ověřovatelé: Ing. Karel Němeček ..‚ .(.. dne.

Jan Kavan

Starosta: Ing. Tomáš Bryknar

Razítko obce:

dne


