
Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja,

konaného dne 11. 12. 2018, od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja (dále též jako „zastupitelstvo“) 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 3.12.2018 do 12.12.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Mgr. Kateřinu Tůmovou a pana Mgr. Filipa
Hájka.
Předsedající dále navrhl za členy návrhového výboru paní Ing. Jindřišku Karlíkovou a pana JUDr.
Petra Hostaše.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha- Troja
a) určuje ověřovateli zápisu paní Mgr. Kateřinu Tůmovou a pana Mgr. Filipa Hájka.
b) volí členy návrhového výboru paní Ing. Jindřišku Karlíkovou a pana JUDr. Petra Hostaše.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Zahájení
2. Schválení Programového prohlášení ZMČ Praha-Troja 2018 - 2022
3. Volba členů a tajemníka finančního výboru ZMČ Praha-Troja
4. Volba členů a tajemníka kontrolního výboru ZMČ Praha-Troja
5. Pověření k podepisování doložky podle 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze
6. Dotační program městské části na rok 2019



7. Rozpočtové provizorium v roce 2019

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2019

9. Informace starosty
10. Diskuze, závěr

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Bod 2— Programové prohlášení ZMČ Praha-Troja 2018 — 2022

Pan starosta zrekapituloval průběh přípravy Programového prohlášení. V rámci přípravy se

zastupitelé sešli na pracovním jednání, na kterém připravili konečné znění kromě úvodu. Pan

místostarosta přečetl motto a úvod, které bylo dopracováno po společném jednání. Členové

zastupitelstva navrhují slovo kapitol vypustit a větu končit slovem projekty. Bod I. 4 druhou větu

dát do závorky a doplnit bytové domy v ulici Nad Kazankou. Kapitola II. bod 1 doplnit Praha

Troja. Další návrhy na změny nebo doplnění nebyly vzneseny.

Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo MČ Prah a-Troja po projednání:

a) schvaluje

Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Praha-Troja 2018 - 2022, uvedené v příloze

tohoto usnesení

b) ukládá

tajemnici úřadu městské části

zveřejnit Programové prohlášení v časopise TROJA, na webových stránkách městské části a na

úřední desce.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdržeti se O

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

***

Bod 3— Volba členů finančního výboru
Městská část Praha-Troja má zřízené dva výbory. Předsedové výborů poslali panu starostovi

návrhy na členy výborů. Návrhy byly zapracovány do návrhu usnesení, které se nyní předkládá

ke schválení. Další návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo MČ Proha-Troja po projednání:

a) v o I í
členy finančního výboru

paní Ing. Evu Hamplovou

pana Mgr. Michala Petkova

paní Ing. Otakaru Stavovčíkovou

pana Ing. Michala Crkvu

b) volí



tajemníkem finančního výboru
paní Ing. Irenu Markovou

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Bod 4— volba členů kontrolního výboru

Obdobným způsobem jako u finančního výboru byli navrženi členové kontrolního výboru, kteří
se nyní předkládají ke schválení. Další návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:
a) v o I í
členy kontrolního výboru
paní Ing. Vlastu Čermákovou
pana JUDr. Petra Hostaše
paní Ing. Evu Bartasovou
paní Markétu Zubrovou
b) volí
tajemníkem kontrolního výboru
paní Ing. Irenu Markovou
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

***

Bod 5— k opatřování listin Městské části Praha-Troja doložkou podle *43 zákona

č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Paní Marková podala vysvětlení k povinnosti opatřovat smlouvy doložkou dle zákona o hlavním
městě Praze. Paní Ing. Karlíková navrhuje, zda by doložka byla vhodnější v textu a podepsaná
jako podpis smlouvy panem starostou. V diskuzi převládá názor ponechat doložku na konci
smlouvy podepisovanou dvěma zastupiteli.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:
a) 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
b) pověřuje
členy ZMČ pana Ing. Tomáše Bryknara a pana Ing. arch. Tomáše Drdáckého podepisováním
doložky podle 43 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 17 bylo schváleno.



Bod 6— dotační řízení MČ Pra ha-Troja pro rok 2019
Pan starosta seznámil s přípravou dotačního řízení, které probíhalo obdobně jako v loňském
roce. Pan Mgr. Petkov navrhuje pro rok 2020 některá témata spojit, zvláště ta, na která bylo
podáváno málo žádostí a předem projednat v grantové komisi, která právě nově vzniká.
Paní Ing. Karlíková se dotazuje, zda jsou finanční prostředky alokovány na určitou oblast. Pan
starosta odpovídá, že v minulosti ani nyníto tak není, je určena celková částka pro celý program.
Paní Mgr. Tůmová — v minulosti mi připadalo smysluplné, abychom si žadatele pozvali na jednání
grantové komise, což ale jednání velmi časově prodlužuje. Paní Ing. Karlíková — dovednost
napsání projektu je právě v tom, aby přesvědčil členy komise bez dalšího osobního vysvětlování.
Pan JUDr. Hostaš — kdyby byly žádosti na stejné projekty, které bychom mohli podpořit, tak by
dávalo smysl pozvat žadatele k podrobnějšímu vysvětlení.
Pan starosta — oslovil mne pan asistent senátora Hampla, že by chtěl navštívit některé jednání
zastupitelstva městské části. Při té příležitosti bych Vás chtěl upozornit, že bychom měli při
diskuzi dodržovat jednací řád.
Pan místostarosta se dotazuje, zda je možné v tomto programu žádat i během roku. Paní
tajemnice vysvětluje, že toto možné není, ale je možnost podat žádost o dotaci mimo tento
program celý rok.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Prah a-Troja po projednání:
a) bere na vědomí
důvodovou zprávu o průběhu dotačního řízení na rok 2019
b) schvaluje
vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha —Troja s názvem
„Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybaveni, služeb a
volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 2019“, který je přílohou č. 1 tohoto
usnesení
c) ukládá
tajemnici ÚMČ vyhlásit Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části PrahaTroja „Podpora
projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybaveni, služeb a volnočasových aktivit
v prostoru trojské kotliny pro rok 2O19‘

Termín: 14. 12. 2018
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

***

Bod 7— Rozpočtové provizorium na rok 2019
Paní Marková vysvětlila, že je nyní nutné schválit rozpočtové provizorium městské části, neboť
zatím není schválen rozpočet hl.m. Prahy na rok 2019. Pan JUDr.Hostaš se dotazuje, zda
schvalovalo hlavní město někdy rozpočet dřív. Pan starosta upozorňuje, že i město bylo někdy
v rozpočtovém provizoriu. A rozpočet schvaluje nejdříve v listopadu. Pan starosta informuje o
postupu přípravy rozpočtu městské části — požadavky na rozpočet projednává zastupitelstvo
nejdříve v přípravném jednání. Pan místostarosta — mohli bychom začít pracovat na rozpočtu
příští rok již v září.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:
a) bere na vědomí
důvodovou zprávu k pravidlům rozpočtového provizoria na rok 2019



b) schvaluje
Rozpočtové provizorium Městské části Praha-Troja na rok 2019, při němž bude postupováno dle „Zásad
pro hospodaření MČ Praha-Troja v období Rozpočtového provizoria MČ Praha-Troja na rok 2019‘
uvedených v příloze tohoto usnesení
c) ukládá starostovi
zabezpečit realizaci tohoto usnesení
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Bod 8 - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva od 1.1.2019
Pan starosta seznámil s důvodovou zprávou. Navržené odměny se týkají neuvolněných členů
zastupitelstva. Při diskuzi nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo MČ Prah a-Troja po projednání:
a) bere na vědomí

důvodovou zprávu ke stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části Praha
Troja od 1.1.2019
b) stanovuje
ve smyslu 89 odst.1 písm. c) a 87 odst. 4 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC,
ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., neuvolněným členům Zastupitelstva městské části
Praha-Troja měsíční odměnu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s účinností od 1.1.2019 a
náhradníkům na uprázdněný mandát člena zastupitelstva městské části Praha-Troja ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
c) ukládá
tajemnici úřadu městské části realizovat uvedené usnesení

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

***

Bod 9— Informace starosty
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání dotazů k tornu, co je zajímá. Tím tento bod
spojíme s bodem 10 jednání.
Pan starosta seznámil s dnešním jednáním Sněmu starostů jako neoficiálního orgánu, kterého
se zúčastnil pan primátor.
Pan Mgr. Hájek — u starého mlýna probíhá rekonstrukce vozovky a chtěl by k tornu nějaké
informace. Pan starosta — vysvětluje projekt a dopravně inženýrské opatření. Rekonstrukce
probíhá kvůli opravě kanalizace. Bude nutné dát informaci do časopisu ohledně dopravně
inženýrského opatření.
Paní Mgr. Pokorná — dostaneme nějaké informace k práci komisí? Pan starosta — dnes jsem
dostal váš návrh na složení komise a chtěl bych doplnit členy komise o pana Knittla a pana Šikla.
Jednání komise organizuje tajemník komise společně s předsedou komise.



Pan Mgr. Hájek-kdy bude hotová Trojská lávka. Pan starosta — bude hotová do konce roku 2019.
Představitelé města sdělili, že to bude možná dříve, ale ne do června. Pan místostarosta — je
možné dát připomínku, aby byl po dobu výstavby přívoz. Pan starosta — to by mělo být
samozřejmou povinností, ale prověříme to.
Pan Mgr. Petkov — Trojská lávka bude mít ocelovou konstrukci a dřevěnou mostovku a bude

široká 4 m. Jak to bude pro cyklisty? Pan starosta — zábradlí bude vyšší a tím to bude vhodné i

pro cyklisty a v zábradlí bude veřejné osvětlení. Bude to klenutý oblouk, horní část bude na

Q2002 a spodní část bude mít sklopné zábradlí. Lávka by měla být na 30 let, ale bylo by lepší,

kdyby to bylo na 10 let. Pod lávkou je průjezd pro auta i pro hasiče. Konstrukce je otevřená a

dobře udržovatelná.

Paní Ing. Karlíková — byl někdo na setkání s panem ředitelem ZOO panem Mgr. Bobkem? Pan
Mgr. Hájek - máme zprostředkované informace, že tam pan ředitel nebyl, ale jeho zástupce
prezentoval především zvířata v ZOO.
Paní Mgr. Pokorná — jak je to s křižovatkou Pod Havránkou. Pan starosta — v příštím roce má
v plánu setkání s panem náměstkem primátora panem Ing. Hlubučkem, který má na starosti
infrastrukturu. Projekt křižovatky a projekt vstupu do Botanické zahrady mohou být realizovány
nezávisle. Projekt křižovatky je 10 let starý a již jsme narazili na některé změny, které budeme
chtít změnit v rámci realizace stavby před dokončením. Pan místostarosta — zúžení křižovatky,
zkrácení přechodu jsou vidět již dnes. Jakékoliv připomínky dnes jsou na místě, ale je připravená
dokumentace a předaná městu.
Pan starosta — již každý rok jsme doufali, že se již křižovatka bude realizovat, a proto jsme
nerealizovali přisvícení přechodů. Navrhuje se blikající přechod u školy i školky — touto cestou
půjdeme. Nebezpečný přechod je také u tramvajové zastávky, kde řidiči nedodržují přednost
pro chodce.
Pan místostarosta — až bude jednání dopravní komise, jestli by tam mohli být pozváni
zastupitelé, neboť hodně témat se týká dopravy.
Pan starosta vysvětluje opravu rozdělovací komory kanalizace v křižovatce Na Kovárně, kde
rozhodnutí o tom, kde bude oprava vrat rozdělovací komory probíhat, zdržuje rekonstrukci
křižovatky Na Kovárně. Oprava vrat rozdělovací komory je navazující stavbou ke stavbě nové
vodní linky ÚČOV.
Paní Foitlová — v Podhoří v některých místech zlobí elektřina. Pan starosta - při rekonstrukci
komunikace Pod Hrachovkou by měla být elektřina dána do země, ale pouze v rámci stavby ke
konečné autobusu.
Paní Ing. Karlíková — západní vstup do ZOO, tramvaj do Podbaby apod. je pro nás téma. Pan
starosta — ZOO má generel, ve kterém jsou další stavby, některé jsou pro nás nemyslitelné, např.
zabrat území Čzú pro ZOO, neboť to je velmi úrodná půda. Organizace mají generel, který Rada
hl.m. Prahy vzala na vědomí. Nechceme bránit zoo v rozvoji, ale věci, které se týkají městské
části, chceme projednat, např. posunutí hnojiště směrem k Podhoří.
Pan Mgr.Petkov—je tramvaj směrem do Bohnic ještě aktuální? Pan starosta — MČ Praha 8s tím
nepočítá. Pan Ing. Hlubuček již hovořil jen o tramvaji. Paní Ing. Karlíková — vytvoření pracovní
skupiny, kde by si ke stolu sedli všichni zúčastnění, by mělo velký význam.
Pan místostarosta — 24. ledna 2019 by měla začít výstava Trojské plány.
Pan starosta — každoročně jsme organizovali tříkrálovou procházku 6. ledna, letos ale nemohu
být přítomen, neboť jsem na horách se základní školou. Vyzval členy zastupitelstva, kdo by se
chtěl této akce ujmout. Paní Foitlová a paní Karlíková rády procházku zorganizují.
Zastupitelé diskutují o termínech konání zastupitelstva. Navrhuje se první úterý v měsíci od 18
hodin. Navržené termíny 5.2., 5.3., 26.3., 7.5. 4. 6. 2019.



Pan JUDr. Hostaš — informuje zastupitelstvo, že od roku 2014 velmi nahodile právně zastupuje
městskou část a nyní převzal zastoupení TJ Sokol Troja v případě majetkoprávního vypořádání
s fyzickou osobou. Tím může pomoci i městské části, neboť se jedná o stejnou kauzu. Považuje
za vhodné, aby zastupitelé věděli, že zastupoval městskou část.
Paní Ing. Karlíková — plánujete, že byste v budoucnu nějaké právní věci přebíral. Pan JUDr.
Hostaš — o tom neuvažuji.

Pan starosta poděkoval všem za účast, popřál hezké vánoční svátky a ukončil zasedání
zastupitelstva v 20:10 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle 87 odst. 2 ve spojitosti s 60
odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 12. 2018

Zapisovatel: Ing. Irena Marková

Razítko obce:

IQ)

‚W

-79‘2. tď
dne

Ověřovatelé: Mgr. Kateřina Tůmová dne

dne ..ĹŽMgr. Filip Hájek

Starosta:


