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Výsledky říjnových voleb  
Na základě volebních výsledků říjnových komunálních voleb došlo ke změně rozložení sil v Zastupitelstvu městské části Praha-Troja, a to se 
odrazilo i při samotné volbě nového starosty a místostarosty. Přesné výsledky voleb jsou k dispozici na nástěnce Úřadu městské části.  
Seznamte se tedy se svými novými i staronovými zastupiteli, kteří se budou v následujících čtyřech letech  snažit o to, aby se nám všem tady 
žilo ještě lépe než dosud.  

Vážení spoluobčané, 
po měsíční pauze, způsobené říjnovými komunálními volbami a následnou volbou nového Zastupitelstva městské části Praha-Troja, k vám 
opět přichází Trojský kurýr. Jedná se tedy o dvojčíslo (listopad, prosinec 2006), ve kterém najdete jak informace, které se udály, tak informa-
ce vztahující se ke konci kalendářního roku. 
Také bychom vás chtěli co nejsrdečněji pozvat na Vánoční koncert v Trojském zámku, který se bude letos konat v předvánočním čase.  

Slovo starostky 
Vážení spoluobčané, děkuji vám za vaše volební prefe-
rence. Jsem velmi poctěna, že jste mi dali možnost se v 
příštím období podílet na rozvoji naší krásné městské 
části.  
Moje jmenování starostkou bylo uskutečněno na základě 
vzájemné dohody všech vámi zvolených zastupitelů. Ti 
také společně rozhodli, že Troja bude mít dva místosta-
rosty, kteří svým zaměřením jednak vyjadřují vyvážení 
politického spektra a jednak díky svému profesnímu za-
měření jsou zárukou uvážlivých kroků v oblasti výstavby 
a fungování našeho nevelkého, ale o to více citlivého 
území. Ing. Arch. Václav Valtr, věk 60 let (byl zastupite-
lem i v minulosti,) je pro mne představitelem historické 
kontinuity a obrovských znalostí a zkušeností s jednáním 
s nejvyššími orgány našeho státu. Ing. Arch. Tomáš Dr-
dácký, věk 33 let, je odborník s mezinárodními zkuše-
nostmi v oblasti urbanismu a ochrany památek a je pro 
mne symbolem nové budoucnosti naší městské části.  

Shodou okolností provází velmi vhodná vybalancovanost 
rozdílného věku, rozhledu, profesních a životních zkuše-
ností i další členy zastupitelstva – Ing. Otku Stavovčíko-
vou, Ing. Františka Malého, Ing. Jiřího Kořenského a Ja-
roslava  Bejčka. Domnívám se, že nám osud “přihrál” 
poměrně vyrovnanou kombinaci vzájemně se respektují-
cích osobností a těším se, že tento tým přispěje svou 
společnou prací významně k zachování a rozvoji trojské 
jedinečnosti a krásy.  
Bez vás – občanů by však naše usilí nestačilo. Proto vás 
vyzývám touto cestou k osobní účasti v komisích, kde 
můžete prosadit svá přání a názory na dalším fungování 
naší městské části. Věřím, že tímto dojde k užší spolu-
práci mezi úřadem a občany. 
A na závěr mi dovolte, abych vám všem v tento předvá-
noční čas jménem svým i celého Zastupitelstva městské 
části Praha-Troja popřála co nejklidnější  prožití vánoč-
ních svátků v kruhu svých nejbližších a vše dobré do no-
vého roku 2007.  

Ing. Arch. Tomáš Drdácký 
1. místostarosta 

předseda komise pro urbanismus,  
strategický rozvoj a životní prostředí  

Ing. Arch. Václav Valtr 
2. místostarosta 

předseda komise pro výstavbu  
a dopravu  

Ing. František Malý 
 

předseda kontrolního výboru  
 

Ing. Otakara Stavovčíková 
 

předsedkyně finančního výboru  
 

Ing. Jiří Kořenský 
 

předseda komise pro školství,  
kulturu, sport a informatiku 

Jaroslav Bejček 
 

předseda komise obecního majetku,  
sociální a zdravotní 



1. Chceme vypracovat ucelenou koncepci obnovy a rozvoje Troje ve všech oblastech, definující 
jasně hodnoty a priority tak, aby mohla pružně reagovat na potřeby města Prahy a také 
maximálně vyhovovala nárokům místních obyvatel. Zaměříme se na využití finančních zdrojů 
grantů Evropské Unie, státu a Hlavního města Prahy. 

2. Zastupitelstvo MČ Praha – Troja bude prosazovat pozitivně  respektované postavení samostatné 
městské části Troja v partnerském vztahu s Magistrátem hl. města Prahy a sousedními 
městskými částmi Prahou 6, Prahou 7, Prahou 8. 

3. Účinné fungování Úřadu městské části podložíme soustavnou systematickou prací zastupitelů 
v jednotlivých oborech, nepostradatelným poradním hlasem odborných komisí a výborů, 
spoluprací s profesionály a vstřícným jednáním zaměstnanců vůči veřejnosti.   

4. Výrazně zlepšíme spolupráci zastupitelstva s občanskými sdruženími, neziskovými organizacemi 
a zájmovými skupinami občanů Troje a Podhoří. Budeme aktivně informovat prostřednictvím 
místního tisku, webových stránek Úřadu MČ a při veřejných setkáních a diskuzích. Budeme 
usilovat o zlepšení komunikace formou moderních technologií. 

5. Chceme úzce spolupracovat se ZOO, Botanickou zahradou, Trojským zámkem, Povodím Vltavy 
a Diplomatickým servisem při řešení důležitých otázek městské části. 

6. Chceme důsledně prosazovat legislativní ochranu Troje, jako území bohatého na přírodní a 
kulturní dědictví, území uchovávající jedinečný ráz krajiny, obohacený hodnotnými stavbami a 
mnohaletou lidskou činností. Budeme chránit kvalitu životního prostředí a hodnotu našich domovů 
před násilnými zásahy do prostředí Trojské kotliny typu rozšíření Ústřední čističky odpadních vod 
na Císařském ostrově a souvisejících následných staveb.  

7. Budeme podporovat pouze takové změny Územního plánu hl.m.Prahy, které nebudou v rozporu s 
dlouhodobou koncepcí obnovy a rozvoje Městské části Troja. Při realizaci všech staveb budeme 
sledovat dodržování přípustných limitů hygieny-hluku, prašnosti, maximální respektování kvality 
životního prostředí obyvatel a dodržování Stavebního zákona.   

8. Budeme prosazovat omezení husté individuální dopravy Trojskou kotlinou a hledat alternativní 
řešení vyhovující současným požadavkům ekologie. Navrhneme vhodná opatření-vybudováním 
takzvaných obytných ulic, umístěním zpomalovacích zařízení a zábran, tak, aby byla Troja 
schopna přijímat návštěvníky a zároveň byla klidným, bezpečným a důstojným domovem. 
Budeme iniciovat ve spolupráci s Botanickou zahradou, ZOO a Galerií hl.m. Prahy zajištění 
generální opravy silnic z městského rozpočtu. 

9. Připravíme revitalizaci veřejných prostor respektující nároky dětí, mládeže, mladých rodin, 
seniorů a všech ostatních obyvatel Troje. Budeme usilovat o oživení tradičních míst 
každodenních setkávání lidí. 

10. Chceme pečovat o dosavadní kvalitu školství i zdravotní péče. Budeme dbát o rozvoj ploch pro 
skupinové i individuální sporty, propagovat propojení aktivit mateřské školy, základní školy 
i gymnázia se sportovními a kulturními akcemi Sokola Troja, Lesního oddílu Stopa, chráněné 
dílny Fokus a dalších sdružení a spolků. Vypsanými granty budeme podporovat doplnění 
“Trojského kalendáře” kulturních, společenských a sportovních událostí tak, aby byl program 
atraktivní po celý rok a pro všechny. 

Programové prohlášení Zastupitelstva městské části PrahaProgramové prohlášení Zastupitelstva městské části Praha--TrojaTroja  



Výzva občanům 
Starostka MČ Praha-Troja Monika Maurerová 
vyzývá občany Troje k práci v nově zřízených 
komisích. Do vámi vybrané komise se můžete 
přihlásit písemně, prostřednictvím mailu, 
telefonicky či přímo osobně na Úřadu městské 
části Praha-Troja, a to nejpozději do 29.12.2006. 
Jedná se o následující komise: 

• Komise pro výstavbu a dopravu , 
předseda Ing.Arch.V.Valtr 

• Komise pro urbanismus, strategický 
rozvoj a životní prostředí, předseda 
Ing.Arch.Tomáš Drdácký 

• Komise obecního majetku, sociální a 
zdravotní, předseda J.Bejček 

• Komise pro školství, kulturu, sport a 
informatiku, předseda Ing.J.Kořenský 

Předávání „žezla“ na Úřadu městské části Praha-Troja 
 

Rádi bychom vás touto cestou co nejsrdečněji pozvali na vánoční koncert, který se bude konat v pondělí 18.12.2006 od 18.00 do 19.00 
hodin  v reprezentačním sále Trojského zámku.  
Zazpívají a na zobcové flétny zahrají děti ze Základní školy Trojská pod vedením paní učitelky Bezouškové a dále  si budeme moci po-
slechnout Collegium českých filharmoniků.  
Jedná se o komorní soubor hráčů orchestru České filharmonie. Po dvanácti letech působení na hudebních scénách v Evropě a Japonsku 
má za sebou stovky koncertů , 6 CD  u domácí firmy Supraphon records, Sony a dánské Classiko. Spolupracuje se všemi významnými 
umělci naší kultury, P.Šporclem, J.Stivínem, G.Demeterovou a k významných úspěchům patří nejpopulárnější CD-Proměny se skupinou 
Čechomor, za kterou je ověnčeno multiplatinovým CD za  80 000 prodaných titulů. 
Program: A.Vivaldi  Concerto in SOL MINORE RV 578 
    Adagio e spiccato, Allegro, Larghetto, Allegro 
  J.Bramhs  Adagio 
  J.S.Bach   Erbarme dich, mein Gott, BWV 244, Nr.39 
  P.Mascagni  Intermezzo 
  A.Dvořák  Když mne stará matka , Humoreska 
  Závěr –   koleda narodil se Kristus Pán s dětmi a s celým sálem, kdo se přidá. 

Přijďte si vychutnat předvánoční čas na Trojský zámek 

Vyjádření zastupitelů 
Tomáš Drdácký: Úkolem komise pro urbanismus, strategický plán a životní prostředí bude koordinovat vznik 
koncepce strategického rozvoje Troje a navrhnout postup jejího naplňování. Osobně se zasadím o ucelené řešení, 
které bude založené na zhodnocení reálných limitů a možností rozvoje z hlediska kvality života trojských obyvatel, 
atraktivity pro návštěvníky, funkčně-prostorového uspořádání, podoby a vybavení veřejných prostorů. 

Václav Valtr: Život v Troji se musí zlepšovat i během výstavby protipovodňových hrází, nového trojského mostu a 
tunelů městského okruhu ke Špejcharu a my musíme nalézt dobrá řešení pro naše obyvatele i stále početnější 
návštěvníky. Své odborné zkušenosti chci v zastupitelstvu využít ve prospěch Troje i ve prospěch Prahy. 

František Malý: V rámci kontrolního výboru se budu snažit věnovat kontrole plnění usnesení zastupitelstva, 
dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem. Dále se zavazuji provádět další kontrolní 
činnost z pověření zastupitelstva obce. 

Otakara Stavovčíková: Chci být užitečná ve smyslu hospodárného nakládání s finančními prostředky i majetkem 
Mč. Troja, v hledání možností a nových zdrojů příjmů na uskutečnění našich záměrů, které by byly prospěšné nám 
všem a do budoucna i naší Troji. Budu se snažit pomáhat všude tam, kde bude potřeba. 

Jiří Kořenský: .Svojí prací v zastupitelstvu i v odborné komisi bych rád přispěl k posílení vzájemné komunikace 
mezi školami, sportovními oddíly a různými zájmovými sdruženími pro zkvalitnění života trojských občanů.  
Zasadím se o prosazování moderních informačních technologií pro Troju, např. typu internet zdarma či SMS 
brány. 

Jaroslav Bejček: Chci dbát o správné hospodaření s obecním majetkem. Dále budu věnovat zvýšené úsilí 
k výraznějšímu a ohleduplnějšímu rozvoji i okrajových částí naší obce.  



Bod č.8 - Volba zástupců starosty městské části Praha-Troja 
Byl předložen návrh: 2 neuvolnění zástupci starosty:  4 hlasy pro , 3 proti. Za Trojského koně byl navržen Ing. 
arch. Drdácký, který souhlasí s návrhem a přednesl ke kandidatuře svůj příspěvek. Za ODS byl navržen Ing.Jiří 
Kořenský,  který s návrhem souhlasí. Paní starostka nově navrhuje jednoho zástupce starosty. P.Malý a p.Bejček 
navrhují 2 zástupce starosty. Paní tajemnice Ing.Marková předložila na požádání k tomuto návrhu finanční pod-
klad. O těchto návrzích nebylo hlasováno. Paní starostka vyhlásila přestávku v jednání (18.19 hod.- 18.35 hod.). 
Bylo přistoupeno k volbě zástupců  starosty. Po sečtení odevzdaných  hlasů byl právoplatně zvolen zástupcem sta-
rosty Ing.arch. Tomáš Drdácký (4 hlasy Ing.Drdácký, 3 hlasy Ing.Kořenský).  Jako kandidát na funkci druhého 
zástupce starosty je navržen Ing.Jiří Kořenský a Ing.arch.Václav Valtr. Ing.Kořenský se vzdává kandidatury ve 
prospěch Ing.arch.Valtra. Ing.arch.Václav Valtr byl právoplatně zvolen  zástupcem starosty (5 hlasů pro, 1 proti, 
1 se zdržel). 
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání volí do funkce  zástupců starosty městské části Praha-Troja 
Ing.arch. Tomáše Drdáckého a Ing.arch. Václava Valtra                         - usnesení č.4 schváleno 7 hlasy 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva 
Městské části Praha-Troja konaného dne 21.11. 2006 

Přítomni:  viz prezenční  listina,, program schválen a rozšířen o volbu předsedů kontrolního a finančního výboru– 
schváleno 7 hlasy   , ověřovatelé zápisu T.Drdácký, J.Bejček, zápis: R.Zajícová 

Bod č. 1   -   Zahájení  
Jednání zastupitelstva zahájil jeho nejstarší člen p. Ing. František Malý. 
Zpráva o výsledku voleb  do Zastupitelstva MČ Praha - Troja ve dnech 20. a 21. října 2006 a ověření plat-
nosti mandátů nově zvolených členů Zastupitelstva MČ Praha - Troja 
Voleb do Zastupitelstva městské části Praha-Troja se zúčastnilo 66,21% oprávněných voličů. Počet kandidujících 
volebních stran v obci byl 6.  Nejvíce hlasů v počtu 1388 získalo sdružení nezávislých kandidátů Trojský kůň a 
toto sdružení získalo 4 mandáty. 
Druhá v pořadí byla Občanská demokratická strana , která získala 740 hlasů, a získala 2 mandáty. 
Třetí v pořadí bylo SNK Evropští demokraté, která získalo celkem 551 hlasů a získalo 1 mandát. 
Proti výsledkům voleb v MČ Praha - Troja nebyla vznesena žádná stížnost a bylo tedy možné ověřit mandáty čle-
nů Zastupitelstva městské části jako právoplatné –                                                                   schváleno 7 hlasy 

Bod č.6 -  Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva městské části Praha-Troja 
Proběhla diskuze, hlasuje se o návrhu : 1 uvolněný zastupitel – 4 pro, 3 se zdrželi – návrh přijat.  
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání stanovuje počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitel-
stva městské části Praha – Troja na 1 člena, a to starosta městské části   
                                                                                             usnesení č.2 schváleno 4 hlasy, 3 se zdrželi hlasování 

Bod č.7 - Volba starosty městské části Praha-Troja 
Jménem Trojského koně byla navržena na funkci starostky p. Monika Maurerová, která s návrhem souhlasí. Jmé-
nem ODS byl navržen na funkci starosty p. Ing.Jiří Kořenský, který s návrhem rovněž souhlasí. Volební komise 
po sečtení  hlasů konstatuje, že p. Maurerová získala 4 hlasy, Ing. Kořenský 2 hlasy, 1 se zdržel hlasování.  Sta-
rostkou MČ Praha-Troja  byla právoplatně zvolena   p. Monika Maurerová. 
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání volí do funkce starostky městské části Praha-Troja p. Moni-
ku Maurerovou  -                                                                                  usnesení č.3 schváleno 7 hlasy 

Bod č. 5 - Schválení jednacího a volebního řádu ustavujícího zasedání ZMČ Praha-Troja  
V jednacím a volebním řádě bylo hlasováno o změně: v kap. V. „Způsob volby“ byl upraven text – volba starosty 
a „zástupců“ starosty – schváleno 4 hlasy, 3 proti. Jednací a volební řád byl upraven v tomto znění.  
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání schvaluje jednací a volební řád ustavujícího zasedání Zastu-
pitelstva městské části Praha-Troja, který je přílohou tohoto usnesení             usnesení č.1 schváleno 7 hlasy 

Bod č. 4 - Složení slibu členů zastupitelstva městské části Praha-Troja 
Nově zvolení zastupitelé složili slib do rukou nejstaršího člena zastupitelstva p. Ing. Františka Malého. Slib před-
nesl p. Malý. Pan Malý složil slib do rukou p. Bejčka. 

Bod č. 3   - Volba návrhové a volební komise 
Návrhovou a volební komisí  byli zvoleni  p.Ing.arch.Václav Valtr a  p. Ing.Stavovčíková  
                                                                                                                                                        - schváleno 7 hlasy  

Bod  č. 2 - Volba ověřovatelů zápisu 1.ustavujícího zasedání 
Ověřovateli zápisu 1.ustavujícího zasedání byli pověřeni p. Ing.arch. Drdácký a p.J. Bejček –    schváleno 7 hlasy 



Bod č.9 – Závěr 
Paní starostka navrhuje doplnění programu o vypracování auditu – bude projednáno až na příštím zasedání , pa-
ní tajemnice podala vysvětlení o již probíhajícímu auditu.  Návrh – doplnění programu o  volbu předsedy finanč-
ního a kontrolního výboru-                                                                                                   7 hlasů pro. 

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva 
Městské části Praha-Troja konaného dne 4.12. 2006 

Bod č. 1 -Úvod, kontrola zápisu z minulého zasedání –  minulý zápis byl zkontrolován a  nebyly vzneseny 
žádné námitky , zápis je platný  

Přítomni: p.M.Maurerová, Ing.arch. T. Drdácký, Ing.arch. V. Valtr, J. Bejček, Ing. F.Malý, Ing.J.Kořenský - viz 
prezenční  listina, přítomno 6 zastupitelů, zastupitelé jsou usnášeníschopní, program schválen 6 hlasy, ověřovateli  
zápisu byli určeni p. Bejček a p.Ing. Kořenský , bod 3 byl zařazen přednostně,  na projednání  bodu 2 se dostavila 
Ing.Stavovčíková - zastupitelé v plném počtu 
zápis: R.Zajícová, volba návrhové komise Ing.arch. Valtr, Ing.arch. Drdácký – schváleno 6 hlasy 

Bod č. 3   - Volba členů a tajemníka kontrolního výboru ZMČ Praha – Troja 
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání 
a) bere na vědomí důvodovou zprávu k návrhu na složení kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Troja, 
b) odvolává z funkce člena kontrolního výboru pana Ing. Jiřího Kořenského, pana Ing. Jana Hubálovského a paní 
Ing. Vlastu Čermákovou,   
c) volí členy kontrolního výboru 

pana Miroslava Syrového 
paní Ing.Petru Svitákovou 
pana Miroslava Knittela 
paní Ing.Otakaru Stavovčíkovou 

d) potvrzuje ve funkci již zvolené členy kontrolního výboru  paní JUDr. Květoslavu Čadskou  a   pana Zdeňka  
Kalvodu          
e) volí tajemníkem kontrolního výboru paní Ing. Irenu Markovou  

                                                                                                                        – usnesení č. 8 schváleno 6 hlasy 

Bod  č. 2 – Volba členů a tajemníka finančního výboru ZMČ Praha – Troja  
Zastupitelstvo po projednání  
a) bere na vědomí důvodovou zprávu k návrhu na složení finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Troja,  
b) odvolává z funkce člena finančního výboru pana Ing. Petra Zobála, pana Ing. Pavla Soukupa,  paní Ing. Svitá-

kovou a paní Janku Šteindlerovou.  
c) volí členy finančního výboru: 

paní Mgr. Vlastu Bílkovou             
paní Kláru Foitlovou               
pana Petra Schovánka 
paní Mgr.Kateřinou Špoulová 
pana Ing. Františka Malého 

d) potvrzuje ve funkci již zvolené členy finančního výboru  pana Ing. Františka Peterku a         
e) volí tajemníkem finančního výboru paní Romanu Konrádovou  

                                                                                                                      - usnesení č. 7 - schváleno 7 hlasy  

Bod č. 10 – volba předsedy  finančního výboru ZMČ 
Návrh – Ing.Stavovčíková – volbu přijímá, zvolena 7 hlasy. Zastupitelstvo po projednání schvaluje předsedkyní 
finančního výboru Ing.Otakaru Stavovčíkovou                                                  – usnesení č. 5 schváleno 7 hlasy  

Bod č. 11 – volba předsedy kontrolního výboru ZMČ 
Návrh – Ing.František Malý –volbu přijímá,  schváleno 7 hlasy. Zastupitelstvo po projednání schvaluje předsedou 
kontrolního výboru Ing. Františka Malého                                 
                                                                                                                              -  usnesení č. 6 schváleno 7 hlasy 
Příští zasedání ZMČ se bude konat  4.prosince 2006 v 16 hod. Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Bejček,  Ing.arch. To-
máš Drdácký, starostka Monika Maurerová 



Bod č. 7 – Stanovisko ke sporu týkajícího se ÚČOV    
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu k situaci  a   ukládá  starostce  městské části, aby zajistila setká-
ní starostky a místostarostů  MČ Praha – Troja  s právní kanceláří Rödl & Partner,v.o.s. ve věci sporu umístění 
ÚČOV na Císařském ostrově  tak, aby bylo vypracováno případné stanovisko k této věci  a finanční nabídka pro 
právní zastupování, které zamezí výstavbě ÚČOV na Císařském ostrově.  
MČ Praha-Troja se sejde na mimořádném zasedání  dne 12.12.2006 v 19 hod. nebo 19.12. v 19 hod. 
                                                                                                                           -usnesení č.  10 schváleno 7  hlasy  

Bod č. 8 – Pověření k podepisování doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze 
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu  o opatřování listin Městské části 
Praha-Troja doložkou podle §43 zákona č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a   
pověřuje  své členy pana Ing. arch. Tomáše Drdáckého a pana Ing. arch. Václava Valtra podepisováním doložky 
podle §43 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů -  
                                                                                                                 - usnesení č.11 schváleno  7 hlasy 

Bod č. 9 – Projednání návrhu na finanční a právní audit 
Zastupitelstvo  
a) bere na vědomí důvodovou zprávu  k návrhu na provedení vstupní kontroly stávajících projektů MČ ,  
b) ukládá  finančnímu a kontrolnímu výboru Zastupitelstva městské části Praha-Troja 
ba) začít okamžitě pracovat v rámci povinností dané výborům ZMČ zákonem č.131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, s tím, že budou předem písemně informovat starostku městské části a tajemnici 
úřadu městské části o následujícím: jak bude kontrola probíhat, kdo z členů výborů bude kontrolu provádět, 
kdy bude kontrola provedena ( mimo úřední dny pondělí a středa), jaký bude rozsah požadovaných dokladů, 
které bude ke kontrole třeba připravit ( zápisy z jednání, usnesení ZMČ, došlá a odeslaná pošta, účetní dokla-
dy, smlouvy, dokumentace apod.), kdo bude ke kontrole přizván z řad zaměstnanců úřadu městské části. Tuto 
kontrolu jako součást převzetí práv a povinností novým zastupitelstvem městské části provést v co nejkratším 
čase, a to do 31.12.2006  

bb)  zároveň pro stanovení jednoznačných pravidel a systému práce  se výborům ZMČ ukládá zpracovat Jednací 
řád výborů ZMČ do 31.12.2006 a předložit ho ke schválení na následujícím řádném zasedání ZMČ ,  

c)   ukládá předsedovi finančního výboru a předsedovi  kontrolního výboru 
průběžně 1x týdně informovat starostku městské části o výsledcích plnění bodu ba) tohoto usnesení 

s tím, že první informace bude předána do 19.12.2006 
pro nejbližší řádné zasedání ZMČ zpracovat přehled finančních, právních a dalších aktivit, které přetr-

vávají z  působnosti minulého zastupitelstva a doporučit možné řešení -   
                                                                                                         - usnesení č. 12 schváleno 7 hlasy 

Bod č. 4 – Schválení jednacího řádu ZMČ Praha-Troja 
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání  schvaluje  znění Jednacího řádu Zastupitelstva městské část Praha-
Troja, uvedeného v příloze tohoto usnesení  
                                                                                                                                – usnesení č. 9 schváleno 7 hlasy 

Bod č. 5 – Informace k plnění rozpočtu MČ na rok 2006 za období do 30.11.2006 
Tajemnice Ing.Marková informovala zastupitele o plnění rozpočtu a o vztahu rozpočtu MČ k rozpočtu hl.m.Prahy 
v roce 2007, vyzvala k podávání námětů na akce zařazené do rozpočtu na rok 2007 a informovala o stavu probí-
hajícího přezkoumání hospodaření za rok 2006 prováděného Odborem finanční kontroly Magistrátu hl.m. Prahy 
podle zák. č. 420/2004 Sb.  

Bod č. 6 -  Schválení programového prohlášení ZMČ Praha-Troja 
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání, doplnění a schválení předkládá občanům společný dokument roz-
voje Městské části Praha-Troja ve volebním období 2006-2010  „Programové prohlášení Zastupitelstva měst-
ské části Praha-Troja“, uvedené v příloze tohoto zápisu. Ukládá starostce městské části a tajemnici úřadu měst-
ské části zveřejnit Programové prohlášení v Trojském kurýru, na internetových stránkách městské části a na úřed-
ní desce 



Bod č. 12 – Schválení rozpočtového provizoria  na rok 2007 
Zastupitelstvo bere na vědomí  důvodovou zprávu  k rozpočtovému provizoriu  a schvaluje Zásady pro hospodaře-
ní MČ Praha-Troja v období  rozpočtového provizoria na rok 2007, ve smyslu přílohy č.l, v době do schválení 
rozpočtu na rok 2007, nejpozději do 31.3.2007. Ukládá starostce postupovat v období rozpočtového provizoria 
podle schválených zásad                                                                                      - usnesení č.15 schváleno 7 hlasy 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Bejček, Ing. Kořenský, starostka Monika Maurerová 

Bod č. 11 - Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha-Troja   
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja bere na vědomí důvodovou zprávu  ke stanovení odměn neuvolněným členům za-
stupitelstva městské části Praha-Troja, kteří byli zvoleni ve volbách 20. a 21.10.2006. Stanovuje s účinností od 
21.10.2006 podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů, měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva městské části Praha-Troja ve výši  
380,- Kč. 
Od data zvolení do funkce  neuvolněným členům zastupitelstva městské části Praha-Troja výši měsíčních odměn 
dle přílohy č.1 tohoto usnesení. Ukládá starostce městské části prostřednictvím tajemnice úřadu městské části rea-
lizovat uvedené usnesení                                                                            -   usnesení č.14 schváleno 7 hlasy  

Bod č. 10 –Informace o zřízení komisí MČ Praha-Troja a o jmenování předsedů těchto komisí 
Starostka městské části Praha-Troja informovala členy zastupitelstva o zřízených komisích a návrzích na předsedy 
komisí, kteří budou jmenováni s účinností od 5.12.2006. Zřízeny byly tyto komise: 

Komise pro výstavbu a dopravu – navrhovaným předsedou je Ing.arch.V.Valtr 
Komise pro urbanismus, strategický rozvoj a životní prostředí –navrhovaným předsedou je Ing.arch. T. 
Drdácký 
Komise obecního majetku, sociální a zdravotní – navrhovaným předsedou je J. Bejček 
Komise pro školství, kulturu, sport a informatiku – navrhovaným předsedou je Ing. J. Kořenský 

Zastupitelstvo   
a) bere na vědomí komise zřízené starostkou městské části v kompetenci Rady městské části Praha-Troja a   
b) vyzývá občany Městské části Praha-Troja ke spolupráci na rozvoji městské části zapojením se do činnosti 

v těchto komisích. 
c) ukládá předsedům komisí 

• vyzvat občany městské části ke spolupráci v komisích prostřednictvím Trojského kurýra, internetových 
stránek městské části a úřední desky 

• navrhnout starostce městské části složení jednotlivých komisí z  řad zájemců o práci v komisích a nej-
později do 31.12.2006 zahájit činnost.   

                                                                                                   - usnesení č. 13 schváleno 7 hlasy  

Vážení spoluobčané, 
vzhledem k blížícím se vánočním svátkům bych vás chtěla včas informovat o době, kdy si můžete na konci roku 2006 vyřídit 
na úřadě své záležitosti a požádat vás, abyste pokud možno nenechávali vyřízení svých záležitostí až k uvedeným datům. 
Pokladna bude pro veřejnost naposledy otevřena 20.12.2006. do 18.00.hod. 
Jedná se převážně o úhrady nájemného, rekreačních a ubytovacích poplatků, úhradu poplatků ze psů, poplatků za zábor ve-
řejného prostranství apod.. 
Bezhotovostní platby na účet městské části jsou dle dispozic jednotlivých bank možné do konce roku a taktéž úhrada 
v hotovosti na účet městské části na přepážce České spořitelny. 
Ověřovat podpisy a listiny budeme naposledy ve středu 20.12.2006 do 18 hod. 
Podatelna úřadu bude otevřena: středa 20.12.2006 dle úředních hodin 
    středa 27.12.2006 do 15.00 hod. 
Ostatní oddělení úřadu budou pro vás v plném rozsahu k dispozici ve středu 20.12.2006 do 18.00 hodin. 
Vzhledem k čerpání dovolené jednotlivými zaměstnanci úřadu bych vás chtěla požádat, abyste si návštěvu na úřadě po 20.12. 
a v týdnu od 27.12. do 29.12.2006 mimo podatelny předem domluvili s jednotlivými úředníky. 
Děkuji za pochopení a přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2007. 
Ing. Irena Marková,  
tajemnice ÚMČ Praha-Troja 

Informace o provozu Úřadu městské části Praha-Troja na konci roku 2006 



25. VERNISÁŽ V GALERII U LÁVKY – „Sny a ráje“ 

Adresa redakce: ÚMČ Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7–Troja, , Tel./ Fax: 284691121, e-mail:  info@mctroja.cz  

Účetní s praxí 25 let  
zpracuje účetnictví  

i daňovou evidenci vč.  
přiznání k DPH 

 i k dani z příjmu.  
Tel. 604 455 108 

Tradiční vánoční turnaj  
ve stolním tenise se bude konat 

 ve velké tělocvičně  
ZŠ v Troji  

v neděli 17.12.2006  
od 9.00 hod.  

Věcné ceny věnuje p. Dana Zátopková.  
Občerstvení zajištěno. 

Srdečně zveme především  
všechny trojské občany. 

V pořadí již 25. vernisáží v Galerii u lávky byla zahájena výstava  
Sny a ráje, kterou uvedl člen umělecké rady galerie Jan Kavan. 

tel. +420 603 304 403; www.arenacatering.cz 


