Zápis

z 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja,
konaného dne 2. 3. 2017, od 17:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:10 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 22. 2. 2017 do 3. 3. 02017. 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, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
***

Určení ověřovatelů a volba návrhového výboru
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana lng. Karla Němečka a paní Mgr. Kateřinu

Tůmovou.
Předsedající dále navrhl za členy návrhového výboru pana Daniela Sirotka a pana Ing.arch.
Tomáše Drdáckého.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja

a)

určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Karla Němečka 0 pam’ Mgr. Kateřinu Tůmovou

b)
volí členy návrhového výboru pana Danie/a Sirotka a pana Ing. arch. Tomáše Drdáckého.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se O
Usnesení č. 92 bylo schváleno.
* * *

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

Schválení programu:
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání
5 c h v a I uj e
následující program zasedání:

1) Návrh na přidělení dotací z rozpočtu MČ Praha — Troja na rok 2017
2) Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha - Troja
3) Informace starosty:

. Připravovaný Generel Zoologické zahrady hl.m. Prahy
. Jednání s Botanickou zahradou hl.m.Prahy
4) Diskuze, závěr

Výsledek hlasování: Pro 7
Usneseni č. 93 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se O

***

Bod 1 - Návrh na přidělení dotací z rozpočtu MČ Praha - Troja na rok 2017
Pan starosta předložil členům zastupitelstva návrh na přidělení dotací tak, jak ho projednala
Hodnotící komise pro vyhodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2017.
Vyzval členy zastupitelstva k diskuzi kjednotlivým žádostem i k návrhu hodnotící komise, aby
vznesli své návrhy a připomínky. Pan starosta uvádí, že v předcházejících letech byla TJ Sokolu

Troja dávána podmínka, že přidělená dotace by měla být použita na akce, kde se převážně
účastní trojská veřejnost. Tuto podmínku již nelze dát do veřejnoprávní smlouvy, pokud již není
obsažena v samotné žádosti o podporu. Potom bychom měli spíše podpořit žádosti na kulturní a
sportovm’ akce, na úkor příspěvku na všeobecnou aktivitu. VTJ Sokol Troja se peníze rozdělují
podle oddílů. Všestrannost je soběstačná, oddíl fotbalu hospodaří se ztrátou. Prostředky se
rozdělují na oddíly, ale každý má jiný počet členů. Paní Stavovčíková navrhuje snížit dotaci u
žádosti 7 na 30 tis. Kč a navýšit dotaci u žádosti 5 na 70 tis. Kč a u žádosti 3 na 60 tis. Kč. Ostatní
žádosti navrhuje přidělit tak, jak navrhla komise v horní hranici. Ostatní členové zastupitelstva
s tímto návrhem souhlasí.

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

důvodovou zprávu o průběhu dotačního řízenína rok 2017,
b)

c)

s c h v a l uj e
přidělení účelových dotacíz rozpočtu MČ Praha-Troja v rámci programu „ Podpora
projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových
aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 201 7"jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze
č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 362 000,- Kč formou neinvestiční dotace,
5 c h v a ! uj e

přidělenífinančních prostředků v oblasti podpory vzdělávání v rámci programu „ Podpora
projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových

d)

aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 2017"pro Základní školu, Praha 7, Trojská 110 ve
výši 31 200,- Kč formou zvýšeníneinvestičního příspěvku v roce 2017,
5 c h v a ! uj e

e)

vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Praha-Troja na rok
2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
u kl á d á
starostovi zpracovat a podepsat veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,

u kl á d a
tajemnicí zapracovat přidělené dotace a zvýšený příspěvek Základní škole, Praha 7, Trojská

f)

110 do rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2017,
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 94 bylo schváleno.
***

I

Bod 2 - Stanovení výše měsíčmch odměn neuvolněným členům zastupitelstva
MC Praha - Troja
Pan starosta a Ing. Marková seznamují členy zastupitelstva s novelou nařízení vlády č. 37/2003
Sb. od 1.1.2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání
a) bere na vědomí
důvodovou zprávu ke stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části
Praha-Troja,

b)

s t a n o v uj e

ve smyslu § 52 odst. 5 ve spojen/'s § 87 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva

městské Části Praha-Troja měsíční odměnu dle přílohy č. 1 tohoto usnesenís účinností od
3. 3. 2017,

u kl á d á
tajemnicí úřadu městské části realizovat uvedené usneseni.

Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 95 bylo schváleno.

***

Bod 3 - Informace starosty
. Připravovaný Generel Zoologické zahrady hl.m.Prahy — autor generelu _
představil na jednání Komise pro výstavbu a dopravu návrh Generelu. MČ obdržela zatím
pouze 1 tištěné paré a požádala o elektronickou verzi dokumentu. Komise pro výstavbu
doporučila veřejné projednání. Pan starosta připomíná, že neníjasné, co je myšleno veřejným

projednáním. Nevíme, do kdy se máme vyjádřit. Zastupitelé se dotazují kpodrobnostem
generelu. Zajímají se o parkování návštěvníků a rozšíření aktivit ZOO mimo stávající areál.

Dále se diskutuje tramvajová trať mezi P6 3 P8 3 tramvajová smyčka. Diskuze knávrhu
pontonové lávky. Diskuze k parkovacímu domu. Pan starosta navrhuje počkat s připomínkami

po veřejném představení. Pan Drdácký uvádí možnosti veřejného projednání ve skupinách,
abychom dostali od občanů odpovědi na otázky, které generel vyvolává. Pan Drdácký
připomíná, že rozšiřování 200 je až na samou hranici, k obydleným částem a není tam volné
pásmo zeleně, které by stavby oddělovalo. Paní Stavovčíková upozorňuje na to, aby se
projednání uskutečnilo co nejdříve. Pan Drdácký upozorňuje, že tento plán rozvoje by měl mít

i posouzení vlivu na životní prostředí.
. Jednání s Botanickou zahradou hl.m.Prahy - pan starosta jednal se zastupujícím ředitelem

BZP _o výsadbě stromů, o výstavbě zázemí BZP u Trojské ulice, o novém vstupu do
BZP z ulice Trojská, kde existuje návrh, že za vstupem bude prostor pro návštěvníky a pan
starosta požádal o návrh elektronicky. Vjezd z ulice Pod Havránkou by měl zůstat pro auta,
podporujeme krok, aby to město mělo v pronájmu (cesta je soukromá). Permanentky by pro
trojské občany měly být v letošním roce stejné jako vloni.
. Informace k žádostem o dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - MČ byly vyzvány městem

k předložení max. 3 žádostí o dotace v roce .2017. MČ Praha-Troja podala tři žádosti. Žádost o
dotaci na dokončení kanalizace Pod Havránkou a vPodhoří ve výši 9800 tis. Kč. Při této
stavbě se zároveň bude rekonstruovat vodovod v horní části Pod Havránkou. Tato stavba
bude probíhat až po položení kanalizace. Další žádost o dotaci je na rozšíření komunikace
V Podhoří— vykoupení pozemků a projektovou dokumentaci ve výši 1 mil. Kč. Poslední žádost
o dotaci ve výši 5 mil. Kč na projektovou dokumentaci na rekonstrukci a modernizaci základní
školy. Ještě se diskutovala žádost o dotaci na pokračování rekonstrukce obvodových zdí u
obecní zahrady. Zde se ale navrhuje vybudovat novou garáž u úřadu, kde se projektová
dokumentace uhradí zrozpočtu městské části. Následně vpříštím roce by městská část
požádala o dotaci na realizaci.
***

Bod 5 — Diskuse, závěr
Pan Sirotek se dotazuje, jak bude probíhat rekonstrukce bílých domů. Pan starosta informuje, že
před několika lety viděl nějaký návrh a od té doby nemá informace. ing. arch. Drdácký — některé
domy by měly být rekonstruovány, některé budou parkingem a některé se zbourají. Městská

část má příležitost napsat, co by si v tomto prostoru představovala. Rekonstrukce prvního domu
bude v roce 2018.
Pan starosta - běží rekonstrukce Panského statku. Ve stavebním povolení je určeno zařízení
staveniště vareálu stavby. Další zařízení staveniště je mimo stavbu, což není povolené a MČ
chce řádné projednání na dočasné umístění zařízení staveniště. Stavba by měla být kolaudována
na konci roku 2019. Vzhledem k průjezdu těžkých nákladních vozidel ze stavby a upozornění

občanů na možnost praskání domů, pan místostarosta navrhuje, že by bylo dobré udělat
pasport i Trojské ulice. Pan Sirotek informuje, že dodavatel dělal pasport přilehlých domů, vč.
DIP a D55.
Pan Němeček se dotazuje, zda bychom se mohli dozvědět informace z komisí dřív, než to vyjde
v časopise. Vysvětlení podal pan starosta. Dále zda by se zastupitelé mohli dozvědět informace o

možnostech podání žádosti o dotace dříve. Pan starosta vysvětluje, že doba od schválení
možnosti podávat žádosti o dotace v Zastupitelstvu hlavního města Prahy k vlastnímu odevzdání
žádostí byla tři týdny, což neumožňovalo širokou diskuzi.

***

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:35 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

2) Zveřejněné informace o konání ustavujícího zasedání podle § 92 ve spojitosti 5 § 61 odst. 1
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,

Zápis byl vyhotoven dne 3. 2. 2017

Zapisovatel: Ing. Irena Marková

/

Starosta:

Ing.Tomáš Bryknar

“’2‘;

Razítko obce:

