
Zápis
z 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja,

konaného dne 19. 10. 2017, od 17:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja (dále též jako „zastupítelstvo“) bylo zahájeno
v 17: 00 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 11. 10. 2017 do 20. 10. 2017. 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 Jana Kavana a paní Ing. Otakara Stavovčíková.
Předsedající dále navrhl za členy návrhového výboru paní Mgr. Kateřina Tůmovou a pana Ing.
arch. Tomáše Drdáckého.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja
a) určuje ověřovateli zápisu pana Jana Kavana a paní Ing. Otakaru Stavovčíkovou.
b) volí členy návrhového výboru paní Mgr. Kateřinu Tůmovou a pana Ing. arch. Tomáše
Drdáckého.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 115 bylo schváleno.

***

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

Schválení programu:
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání
schvaluje
následující program zasedání:
Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání



1. Memorandum o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě Trojské kotliny v okolí Císařského
ostrova

2. Místní akční plán vzdělávání pro SPRÁVNÍ OBVOD PRAHA 7
3. K uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „Zřízení bezbariérového vstupu k ordinaci Sádky

327/5, Praha 7, Troja“
4. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva městské části při zahraničních

pracovních cestách
5. Informace o jednáních starosty městské části v souvislosti se stavbou Nového pavilonu goril

v Zoologické zahradě hl.m.Prahy
6. Informace ojednáních starosty a místostarosty městské části k dopravní situaci v Troji
7. Informace starosty

8. Diskuze, závěr

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 116 bylo schváleno.

** *

Bod 1— Memorandum o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě Trojské
kotliny v okolí Císařského ostrova

Pan místostarosta Ing. arch. Drdácký ínformuje o tom, proč vzniklo a bylo podepsáno
memorandum jako nástroj spolupráce města s městskými částmí na rozvoji trojské kotliny.
V 17:07 přišel MUDr. Petkov.
Byla uzavřena smlouva mezí MČ Praha-Troja a Hlavním městem Prahou týkající se Ústřední
čistírny odpadních vod. Koncepce Císařského ostrova byla na výstavě Trojské plány. V Memorandu
se zavazují primátorka, starostové MČ Praha 7, Praha 6, Praha 8, Praha-Troja a generální ředitel
Povodí Vltavy, že budou spolupracovat a koordinovat své činností např. v oblasti dopravy, ÚČOV
apod.. Je tam nadřazeno rozvíjet krajinu, přírodu, o což jde Městské části Praha-Troja
dlouhodobě. Memorandum je obecné, ale v přílohách jsou již konkrétní výstupy. V příloze č. 2
navazuje na koncept příměstských parků. Memorandum není konečné, je výzva, aby se připojili
další podporovatelé.

Předložený návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

návrh na schválení Memoranda o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě Trojské kotliny

v okolí Císařského Ostrova

b) schvaluje

uzavření Memoranda mezi MČ Praha-Troja, dotčenými městskými částmi, hl .m.Prahou a dalšími

aktéry v zájmové oblasti.



Výsledek hlasování: Pro 8 Proti Zdrželi se

Usnesení č. 117 bylo schváleno.

***

Bod 2 - Místní akční plán vzdělávání pro SPRÁVNÍ OBVOD PRAHA 7

Pan starosta seznamuje, jak vznikal Místní akční plán správního obvodu Praha 7. Do přípravy se

zapojili paní Mgr.Tůmová a paní ředitelka MŠ Bc.Barešová. Pan starosta seznamuje s principem

fungování strategického plánu. Paní Tůmová konkretizuje přípravu akčního plánu a úlohu

seznamu požadavků jednotlivých škol na jejich rozvoj. Mít schválený MAP je podmínkou pro

možnost čerpat dotace z fondů EU ve výzvách týkajících se vzdělávání. Probíhá diskuze o dalším

fungování akčního plánu, o jeho aktualizaci.

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání

a) bere na vědomí

dokument Strategický rámec MAP do roku 2023 pro správní obvod Praha 7

b) souhlasí

se zveřejněním dokumentu Strategický rámec MAP do roku 2023 pro správní obvod Praha 7 na

webových stránkách MČ Praha-Troja

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdrželi se O

Usnesení č. 118 bylo schváleno.

***

Bod 3 - K uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „Zřízení bezbariérového

vstupu k ordinaci Sádky 327/5, Praha 7, Troja“

Pan starosta — na žádost občanů nechala MČ vypracovat projektovou dokumentaci na zřízení

bezbariérového vstupu k ordinaci Sádky a ve vyhlášeném dotačním programu HMP požádala o

dotaci. MČ obdržela grant ve výši 205 tis. Kč na tuto stavbu. Proběhlo výběrové řízení na

dodavatele a MČ by chtěla začít stavbu realizovat vtomto roce. Na místním šetření bylo

domluveno přesazení stromu a v letošním roce by se měla vybudovat jedna rampa, čímž by měl

zůstat přístup do domu a do ordinace. Na jaře by vybudovaná rampa složila jako přístup po dobu

výstavby zbylé části. Pan Sirotek — zda by se v Ulici Sádky nemělo vyčlenit jedno parkovací stání

pro ZTP po dobu ordinačních hodin. Jedno invalidní stání tam je v kolmém stání. Pan Němeček se

informuje ohledně zveřejnění smlouvy o dílo. Pan starosta informuje o probíhajícím jednání

s dodavatelem o harmonogramu prací.

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání

a) bere na vědomí



informaci o průběhu zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Zřízení bezbariérového
vstupu k ordinaci Sádky 327/5, Praha 7, Troja“

b) schvaluje
uzavřeníSmlouvy o dílo sfirmou SRNANEK BUILDING s.r.o., Byšická 718/19, Praha 8-čimice, ičo
03969703, za cenu 847 244,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

c) pověřuje
starostu Ing. Tomáše Bryknara podpisem Smlouvy o dílo.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 119 bylo schváleno.

***

Bod 4 - Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva městské
části při zahraničních pracovních cestách

Paní tajemnice zdůvodnila předkládaný návrh vzhledem k novele zákona o hl.m.Praze, která
nabude účinnosti 1.12018. Touto novelou se rozšiřují kompetence zastupitelstva městské části
v oblasti odměňování, cestovních náhrad a dalších náhrad v souvislosti s výkonem funkce.
Poskytování náhrad je prvním dokumentem, který by mělo zastupitelstvo schválit, dalšími se bude
zastupitelstvo zabývat na svém příštím zasedání.

Zastupitelstvo MČ Praho-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

důvodovou zprávu k návrhu Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
Městské části Praha-Troja při zahraničních pracovních cestách

b) schvaluje
Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Městské části Praha-Troja při
zahraničních pracovních cestách dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 120 bylo schváleno.

Bod 5 — Informace o jednáních starosty městské části v souvislosti se stavbou
Nového pavilonu goril v Zoologické zahradě hl.m.Prahy
Pan starosta připomíná usnesení ZMČ Praha-Troja č. 111 ze dne 15.6.2017, ve kterém MČ toleruje
stavbu pavilonu goril za splnění 6 požadavků. Pan starosta ve své kompetenci podal žalobu na
hl.m. Prahu, neboť termín, do kdy mohl žalobu podat, byl záhy a do té doby neproběhlo jednání
s hl.m. Prahou a Zoo. 20. července proběhlo jednání s panem ředitelem ZOO a paní primátorkou.



Paní prímátorka se zaručila, že náš požadavek na pokračování rekonstrukce komunikace Pod
Hrachovkou a výstavbu chodníku bude splněn dřív, než bude pavilon goril a vstup do ZOO. Ostatní
body našeho požadavku byly nepřijatelné. Paní primátorka byla ale nakloněna nějakému řešení a
přiměla pana ředitele Zoo k úpravě projektové dokumentace tak, aby bylo co nejvíce městské
části vyhověno. Tyto úpravy měl pan ředitel předložit na dalším společném jednání 4.9.. Na
jednání 4.9. pan ředitel nepředložil dokumentaci, ale ústně navrhl řešení, která pan starosta chtěl
mít uvedená písemně. MČ následně obdržela dopis, který pan starosta přečetl. Zoo navrhuje
provést 6 úprav projektu. Tyto úpravy ale nezohledňují naše požadavky. Pan starosta seznamuje
zastupitele s odpovědí MČ na dopis Zoo. V odpovědi MČ znovu zopakovala požadavky z usnesení
č. 111 a požádala ZOO o představení změn a dále požádala o schůzku nad rozpracovanou
dokumentací. Dne 16. 10. projednala dopis i Komise pro výstavbu, kde pan Kotek (zástupce Zoo
v komisi) navrhl, že by nám projekt ZOO představila. Pan starosta informuje, že správní žaloba
nedostala od soudu odkladný účinek, tím může stavba probíhat. Proto bychom chtěli vidět, jak se
navržené změny do projektu propíší. Paní Stavovčíková se táže, zda o dopisech ví paní primátorka.
Pan starosta vysvětluje, že jsme odpovídali na dopis pana ředitele. Pan Němeček navrhuje
společné jednání Komise pro výstavbu a členů zastupitelstva se Zoo o změnách projektu. Pan
starosta — až uvidím dokumentaci, tak jsem ochoten bavit se o žalobě. Pan místostarosta — při
představení úprav projektu na komisi mě doplnil pan Kotek a navrhl schůzku.

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

bere na vědomí
informace starosty městské čósti kjednáním v souvislosti se stavbou Nového pavilonu goril

v Zoologické zahradě hl.m.Prahy

Výsledek hlasování: Pro $ Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 121 bylo schváleno.

***

Bod 6 — Informace o jednáních starosty městské části a místostarosty městské
části k dopravní situaci v Troji

Pan starosta - pod tlakem občanů řešit dopravní situaci v Trojské ulici v ranní špičce jsme byli na
mnoha jednáních a po konzultaci s odborníky včetně jednání s Odborem dopravy ÚMČ P7 jsme
vyhodnotili, že na křižovatce Lodžská x K Pazderkám by měl být semafor nebo světelná závora. Do
doby její realizace jsme požádali Odbor dopravy ÚMČ P7 o umístění dopravní značky zákazu
vjezde vozidel od 7:30 do 9:30 do ulice K Bohnicím. Značka měla být umístěna 21. 8., ale nestalo
se tak. Vedoucí Odboru dopravy ÚMČ P7 urgoval umístění značky, která byla umístěna až 29. 9.
Zároveň pan starosta na cvičení TROJA 2017 požádal o spoluúčast Městské policie hl.m. Prahy.
2. 10. kolabovala doprava na Praze 8 včetně MHD, ale značku jsme chtěli nechat do doby, než
s námi bude někdo jednat. Ale protože nechceme přenést náš problém s dopravou na jinou MČ a
brát si jako rukojmí občany jiné MČ, byla značka druhý den zneplatněna. Pan starosta MČ Praha 7
Jan Čižínský zorganizoval schůzku starostů dotčených MČ s panem náměstkem primátorky Petrem
Dolínkem a zástupci odborů dopravy MČ P7, P8 a MHMP, která byla z 6. 10. odložena na 9. 10..



Pan starosta čte požadavky, se kterými šla MČ na jednání. Z této schůzky vznikla dohoda nad
požadavky MČ — pan starosta čte ze zápisu zjednání, který je zveřejněn na našich webových
stránkách. Probíhá diskuze nad otevření Trojské podél tramvajových kolejí směrem k mostu. Pan
starosta vysvětluje funkci světelné závory. Pan Sirotek — zvažovalo se někdy umístění semaforu
přímo na území MČ Praha- Troja, protože na území jiné MČ nemůžeme. Pan starosta — kroky,
které byly dojednány, musíme kontrolovat a navrhujeme ještě umístění mobilního semaforu na
křižovatce Lodžská x K Pazderkám, aby se prověřilo bez velkých nákladů, zda toto opatření bude
fungovat. Zastupitelé vyjadřují podporu panu starostovi. Paní Tůmová — na parkovišti u tramvaje
není možno parkovat, parkují tam i mimopražská auta třeba celý týden. Pan starosta - mohlo by
být parkování zpoplatněno, třeba 10 Kč za hodinu. Bylo by také dobré prověřit využívání
parkoviště o mostu. Pan Sirotek- pokud by se nic nedělo, tak platnost značky vyprší 31.12.2017?
Pan starosta - je možno požádat o prodloužení. Značku vydal Odbor dopravy ÚMČ P7 na mou
žádost.

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

bere na vědomí
informace ojednáních starosty a místostarosty městské části k dopravní situaci v Troji

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 122 bylo schváleno.

***

Bod 7 - Informace starosty
Tříděný odpad — SaBaT požádal o umístění kontejnerů na tříděný odpad u vrat jejich
areálu. Před časem hořely kontejnery na Kovárně, zatím jsou umístěny podle původního
rozhodnutí. Jednáme o přemístění kontejnerů na druhou stranu k trafostanici PRE. Pan
Sirotek — všichni používáme tyto kontejnery a sami máme v areálu kontejnery, ale jsou
maximálně využité a toto místo nám bude vyhovovat. Pan starosta — v ulici Pod Havránkou
jsme umístili kontejnery a je tam nepořádek a chceme to tam vlastními pracovníky uklízet.
U obchodu jsme umístili odpadkový koš a požádali jsme stavbyvedoucí okolních staveb,
aby požádali své zaměstnance o dodržování pořádku. Pan Sirotek — je možné požádat
někoho s wapkou, aby se vystříkalo okolí vchodu o obchodu. Pan Petkov - mohl by být
kontejner na bioodpad častěji. Paní Tůmová - okolo valu je málo košů. pan starosta — od
června letošního roku má val na starosti Správa služeb hl.m.Prahy, tak máme s kým jednat.
Pan místostarosta - třetina valu není zkolaudovaná. Pan Sirotek — zda by bylo možné přes
val udělat schodiště. Pan místostarosta — val je příkrý, není možnost udělat stavbu schodů.

• Hřiště mateřské školy — bylo vyhlášeno výběrové řízení, nabídky 26.10.
• Oslovili nás pořadatelé adventních dnů v Trojském pivovaru, které by se měly konat 2.- 3.

12. MČ pomůže s organizací. Pořadatelé požádali o dotaci cca 15 tis. Kč. Je to cílené pro
trojské občany. Paní Tůmová — navrhuje přesunout Mikulášskou besídku v rámci
adventních dnů na sobotu, neboť v neděli 3.12. bude mikulášská besídka v TJ Sokol.



4

by vhodné, kdyby

nebo 24. 2. 2018, podle

5v. Kláry otevírá

r

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15 hod

Přílohy zápisu:
1) Prezenční lístína
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 19. 10. 2017

Zapisovatel: Ing. Irena Marková

Ověřovatelé: Jan Kavan

Ing. Otakara Stavovčíková

dne

dne

Starosta: Ing. Tomáš Bryknar
Z$?. ‘z7—

dne

Diskutuje se příspěvek městské části a jeho cílení. Pokud bude Mikulášská 2.12, příspěvek

max. 15 tis.KČ, když se nedohodneme na mikulášské, tak 10 tís. Kč.

• Stížnosti na hluk z Trojského pivovaru — pana Němečka ujišťoval pan Haderer, že komerční
akce již skončili a hluk by se neměl opakovat.

• Slavnostní koncert 30.10. — oslovili jsme pana Laco Decziho, a bylo

přišlo hodně lidí. Bude to mimořádná událost.

• 6. 12. rozsvěcení vánočního stromu v obecní zahradě

• Probíhá diskuze k přípravě plesu a navrhuje se termín 3. 3. 2018

možností kapely

• Botanická zahrada zve na 11. 11. v 11 hodin, kdy se na Vinici

Svatomartinské víno, v kempu TJ Sokol bude svatomartinská husa.

Razítko obce:



PREZENČNÍ LISTINA

19. zasedání zastupitelstva MČ Praha — Troja
ze dne 19. 10. 2017

PŘÍJMENÍA JMÉNO ČLENA ZMČ *) PODPIS

BRYKNAR Tomáš, Ing.

DRDÁCKÝ Tomáš, Ing. arch. ‚jr

KAVAN Jan

NĚMEČEK Karel, Ing.

PETKOV adimír, MUDr.

STAVOVČÍKOVÁ Otakara, Ing.

TESAŘ Milan

0‘

TUMOVA Kateřina, Mgr.

*) podle abecedy

Ing. Irena Marková


