
Zápis

z 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja,

konaného dne 28. 3. 2017, od 17:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

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

v 17:05 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 20. 3. 2017 do 30. 3. 02017. Současně byla zveřejněna na „elektronické

úřední desce".

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

konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

***

Určení ověřovatelů a volba návrhového výboru

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana MUDr. Vladimíra Petkova a pana Milana Tesaře.

Předsedající dále navrhl za členy návrhového výboru paní Ing. Otakaru Stavovčíkovou a pana Ing.

arch. Tomáše Drdáckého.

K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha—Troja

a) určuje ověřovateli zápisu pana MUDr. Vladimíra Petkova a pana Milana Tesaře

b) volí členy návrhového výboru paní lng. Otakaru Stavovčíkovou a pana Ing. arch. Tomáše

Drdáckého.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 96 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. Rozpočet Městské části Praha-Troja na rok 2017



2. K uzavření smlouvy o dílo sdodavate/em stavby „Stavební úpravy a udržovací práce opěrných

plotových zdína pozemku parc.č. 390/1 k.ú. Troja.

3. K uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem nového oplocení pozemků parc.č. 418/27, 418/29 a 418/31

k.ú. Troja.

4. K návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku

parc.č. 1284 k. ú. Troja

5. Informace starosty:

6. Diskuze, závěr

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se O

Usneseni č. 97 bylo schváleno.

* * *

Bod 1 — Rozpočet Městské části Praha-Troja na rok 2017

Pan starosta předložil členům zastupitelstva návrh rozpočtu MČ na rok 2017. Paní tajemnice

podrobně seznámila sjednotlivými částmi předkládaného návrhu, který vychází z námětů členů

zastupitelstva, komisí a požadavků příspěvkových organizací. Rozpočet na rok 2017 je v podobné

rovině jako byl rozpočet MČ na rok 2016, neboť podíl MČ na rozpočtu hl.m.Prahyje opět vyšší než

vminulých letech, což umožňuje realizovat kapitálové výdaje a dokončit rozpracované akce a

připravovat akce nové. Vzhledem ktomu, že členové zastupitelstva se podíleli na přípravě

rozpočtu, proběhla jen krátká diskuze.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

zprávu o návrhu rozpočtu hlavní činnosti na rok 201 7,

zprávu o plánu hospodářské činnosti na rok 2017 a střednědobém výhledu rozpočtu do roku 2022

b) s c h v a l u j e

1. rozpočet Městské části Praha-Troja na rok 201 7

s objemem příjmů po konsolidaci ve výši 12 537 000 Kč

s objemem výdajů po konsolidaci ve výši 15 110 000 Kč

rozdíl mezi příjmy a výdaji po konsolidaci ve výši 2 573 000 Kč je kryt třídou 8 - financování, tzn.

zapojením finančních zdrojů vytvořených v minulých letech,

dle při/oh č. 1 a 2 tohoto usnesení

2. příjmy a výdaje účelového fondu MČ Praha-Troja — Fondu zaměstnavatele v roce 2017, dle přílohy č.

3 tohoto usnesení

3. plán hospodářské činnosti MČ Praha-Troja na rok 2017

s objemem výnosů ve výši 9 120 000 Kč

s objemem nákladů ve výši 5 320 000 Kč

a hospodářský výsledek ve výši 3 800 000 Kč,

dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

4. střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha-Troja do roku 2022 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

5. systemizovaný počet pracovniků zařazených do úřadu městské částije 18 pracovníků, tj. 15,5 úvazků,

c) ukládá



tajemníci ÚMČ prostřednictvím ekonomického oddělení provést zadání rozpočtu do programu Gordic a

předat podklady o schválení rozpočtu na MHMP,

d) zmocňuje

starostu MČ Praha Troja provádět rozpočtová opatření v rozpočtu MČ Praha Troja na rok 2017 do výše

500 tis. Kč vjednotlivých případech, které se týkají:

a) přesunu rozpočtových prostředků, při nichž se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž

by se změniljejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů,

b) zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů zapojením fondů MČPraha — Troja,

c) provádění změn rozpočtu, vyplývajících z poskytnutých účelových transferů (dotací) do rozpočtu

Městské části Praha-Troja ze státního rozpočtu, zrozpočtu Hlavního města Prahy nebo zfondů

Evropské unie, nadací apod. a z přijatých pojistných plnění, bezfinančního omezení,

s tím, že o provedených opatřeních bude starosta následně informovat Zastupitelstvo MČ Praha — Troja.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 98 bylo schváleno.

***

Bod 2 - K uzavření smlouvy o dílo sdodavatelem stavby „Stavební úpravy a

udržovací práce opěrných plotových zdí na pozemku parc.č. 390/1 k.ú. Troja.

Pan starosta seznámil členy ZMČ s průběhem výběrového řízení a důvodem, proč se dodatečně

předkládá smlouva kprojednání ZMČ. Dále seznámil s dosavadním průběhem stavebních prací.

Připomněl, že tato stavba je finančně zajištěna zdotace zrozpočtu hl.m.Prahy, kterou MČ

obdržela v loňském roce a požádala o ponechání v roce 2017.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha—Troja po projednání

a) bere na vědomí

informaci o průběhu zadávacího řízení a začátku realizace veřejné zakázky „Stavební úpravy a

udržovací práce opěrných plotových zdí na pozemku parc.č. 390/1 k. ú. Troja "

b) dodatečně schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1 s firmou BURGER A SPOL s.r.o., Na Tribulkách 313, Černé

Budy, 285 06 Sázava IČO 27234371 za konečnou cenu 1 441 676,70 Kč včetně 21% DPH dle přílohy č. 1

tohoto usnesení.

c) dodatečně pověřuje

starostu Ing. Tomáše Bryknara podpisem Smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se 0

Usnesení č. 99 bylo schváleno.

* * *

Bod 3 - K uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem nového oplocení pozemků parc.č.

418/27, 418/29 a 418/31 k. ú. Troja.



Pan starosta informuje členy zastupitelstva o tom, že práce začaly již v roce 2016, kdy městská

část nakoupila plotové dílce a branky, aby využila dotaci z roku 2010. Jedná se o oplocení částí

pozemku parc.č. 418/2 ve správě městské části, které mají v nájmu vlastníci pozemků parc.č.

418/27, 418/29 a 418/31 k.ú.Troja. Tyto části jsou dosud neoplocené nebo se zbytky starého

oplocení. V roce 2017 budou provedeny stavební práce. Diskutuje se o charakteru a průchodnosti

sokolské cesty. Oplocení se staví vmístě, kde je komunikace přístupná. Diskuze se vede o šíři

navrhovaných vrat, které by měly umožnit vjezd na pozemky z jihu, pokud by si majitelé přilehlých

pozemků svůj majetek oplotili.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání

a) bere na vědomí

informaci o průběhu výstavby oplocení části pozemku parc.č. 418/2 k.ú.Troja

b) schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo s firmou Martin Červenka, Lhota 10, Čistá u Rakovníka, 270 34

Rakovník, IČO 71292381 za konečnou cenu 190 692,37 Kč včetně 21% DPH dle přílohy č. 1

tohoto usnesení.

c) 5 c h v a / uj e

nabytí nemovitého majetku oplocení části pozemku parc.č. 418/2 k.ú. Troja v hodnotě

351 290,83 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 100 bylo schváleno.

***

Bod 4 - K návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

inženýrské sítě na pozemku parc.č. 1284 k.ú.Troja.

Pan starosta představil záměr zřídit vodovodní přípojku pro bytový dům Na Pazderce 61. Pan

místostarosta upozorňuje, že na pozemku parc.č. 1284 se předpokládá náhradnívýsadba stromů a

bylo by vhodné tyto dvě akce koordinovat. Tato skutečnost se diskutuje a navrhuje se doplnit do

návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

důvodovou zprávu ve věci uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na

pozemku parc.č. 1284 k. ú. Troja

b) s c h v a l uj e

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (vodovodní přípojky

k bytovému domu čp. 61) na dobu neurčitou na pozemku parc.č. 1284 k.ú. Troja se společností ASONEX

s.r.o., IČ 24662194, se sídlem Na Pazderce 61/6, 171 00 Praha 7-Troja za cenu stanovenou znaleckým

posudkem. Konečná poloha vodovodní přípojky bude koordinována snávrhem výsadby zeleně na

pozemku parc.č. 1284 k. ú. Troja.

c) p o v ě ř uj e



starostu městské části podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení s/užebnosti inženýrské

sítě

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se O

Usnesení č. 101 bylo schváleno.

***

Bod 5 - Informace starosty

Vúvodním slově se pan starosta zmiňuje o třech bodech týkajících se dopravy. Zaprvé: se

zahájením sezóny v ZOO jsme zjistili, že stav s odstavným parkovištěm se přes zimu nezměnil,

odstavné parkoviště zatím vybudované není. Celá stráň nad usedlostí Hrachovka byla opět plná

aut. Úkolem starosty bude dotázat se pana radního_ co se v dopravě VTroji připravuje a

proč není odstavné parkoviště. Zadruhé: 10. 3. byly osazeny nové dopravní značky v ulici Trojské

na P8 a vTrojské ulici se po kolejích nedá jezdit. Praha 8 chtéla uzavřít Trojskou ulici úplně a

umožnit vjezd jen rezidentům. MČ Praha-Troja stímto nesouhlasí a iniciovala na Odboru dopravy

ÚMČ P7 nesouhlas a z důvodu nesouhlasu ÚMČ P7 můžeme jet alespoň nahoru. Úplné uzavření

komunikace můžeme očekávat v průběhu rekonstrukce. Pan starosta se v blízké době sejde se

starostou MČ P8, aby diskutovali dopravu vTrojské u|ici a na komunikaci K Bohnicím. Zatřetí: při

jednání sobčany o změně dopravního řešení voblasti Salabky probíhala debata i o širších

souvislostech a vznikl požadavek, aby městská část iniciovala uzavření ulice K Bohnicím, s vjezdem

jen pro rezidenty. Je otázka, jestli by toto bylo dobré pro všechny občany Troje. Jedna věc je

průjezdnost Troje z Bohnic a druhé věc je návštěvnost Troje a s tím spojené parkování

návštěvníků. Pan Drdácký zdůraznil, že musíme hájit dávkování dopravy 2 Bohnic pomocí

světelného semaforu. Jednání na Salabce bylo na základě toho, že MČ nechala zpracovat varianty

řešení dopravy a parkování voblasti Salabky, aby nemusela vydávat cca 400 povolenek ročně

vtéto oblasti. Při projednání změn občané ale upřednostnilivydávání povolenek před jiným

dopravním řešením. Pan Tesař — komunikace K Bohnicím je komunikace II.třídy a i když budeme

chtít komunikaci uzavřít, tak nám nebude vyhověno. Pan starosta — pan náměstek _slíbil,

že když se bude rekonstruovat Trojská ulice na Praze 8, tak se osadí semafor K Bohnicím a také

slíbil zřízení odstavného parkoviště u mostu. MČ má vsoučasné době dobré vztahy s Ropidem i

Dopravním podnikem. VTroji se uskutečnila zkušební jízda dvoukloubového autobusu, kam byli

zástupci MČ přizváni. Paní Stavovčíková — i ve všední den i mimo špičku je plná Troja parkujících

aut. Je nutno řešit dopravu v souvislosti s návštěvníky ZOO.

* * *

Bod 6 — Diskuse, závěr

Pan místostarosta se dotázal, jaká je situace se stavbami křižovatky Pod Havránkou a Trojská a

pokračování rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou. Pan starosta — má poslední informace, že

se připravuje dokumentace kvýběru zhotovitele na křižovatku. Na pokračování rekonstrukce

komunikace Pod Hrachovkou jsme se již v lednu dotázali ředitele Odboru strategických investic

MHMP, ale dosud nemáme odpověď. Členové zastupitelstva se domlouvají na připravované jarní

brigádě. Diskutuje se, kde se budou při úklidu pohybovat žáci základní školy a kde studenti

gymnázia.



Pan starosta informuje, že z rezervy v rozpočtu hl.m. Prahy pro městské části dostane MČ 9,8 mil.

Kč na kanalizaci a vodovod V Podhoří 3 Pod Havránkou. Paní Stavovčíková — projít pod zámkem na

cyklotrase je pro pěší nebezpečné. Probíhá diskuze, zda nem’ možné oddělit provoz cyklistů od

pěších. Podél vody by mohla být cesta jen pro pěší. Na cyklotrasách je smíšený provoz a i když se

namalují čáry oddělující provoz, tak to nikdo nerespektuje. MČ může připravit projekt na cestu

podél vody a projednat ho s Povodím.

Paní Tůmová — zda a jak se má škola zapojit do oprav podlah, aby se práce stihly udělat o

prázdninách. Je domluveno, že škola připraví návrh, jaké by si představovala nové podlahy a předá

ho na úřad k realizaci.

Pan starosta jednal s BZ o umístěnívhodných druhů stromů.

Pan Tesař — zda bude mít SaBaT nové oplocení místo plechové ohrady. Pan starosta informuje, že

na 24. 6. jednáme o Trojském trojboji (kopaná, ringo, volejbal) se SaBaTem a oddílem kopané TJ

Sokol Troja, tak se můžeme SaBaTu zeptat. SaBaT projevil zájem a chce více spolupracovat

s městskou částí.

Trojská buchta bude 6.6., Trojský den 27.5., Otvírání studánek 22.4.2017.

***

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:43 hod.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Zveřejněné 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 28. 3. 2017

Zapisovatel: lng. Irena Marková

Ověřovatelé: MUDr.Vladimír Petkov .....
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Milan Tesař

Starosta: Ing. Tomáš Bryknar
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