
Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja,

konaného dne 7. 12. 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 30. 11. 2017 do 8. 12. 2017. Současně byla zveřejněna na „elektronické

úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

***

Určení ověřovatelů a volba návrhového výboru
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jana Kavana a pana MUDr. Vladimíra Petkova.

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

Kateřinu Tůmovou.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Prah a-Troja
a) určuje ověřovateli zápisu pana Jana Kavana a pana MUDr. Vladimíra Petkova

b) volí členy návrhového výboru paní Ing. Otakaru Stavovčíkovou a paní Mgr. Kateřinu

Tůmovou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 123 bylo schváleno.

***

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

***

Schválení programu:
Předsedající přednesl návrh programu doplněný oproti zveřejněnému programu o bod 10 —

Informace k rozpočtovým opatřením MČ Praha-Troja do 30. 11. 2017 a dále předsedající navrhuje

zařadit do programu ještě aktuální bod 11 - Usnesení ZMČ Praha-Troja ke zřícení Trojské lávky.

Proběhlo hlasování o doplněném programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Prah a-Troja po projednání



s c h valu] e
následující program zasedání:
Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání

1. Dotační program Městské části Praho-Troja na rok 2018
2. Rozpočtové provizorium MÉ Praha-Troja v roce 2018.
3. Navýšení rozpočtu MÉ Praha-Troja o převod z vedlejší hospodářské činnosti na posílení rozpočtu

kapitálových výdajů v kapitole 04— školství.
4. K uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „Regenerace zahrady MŠ v Praze Troji‘
5. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha-Troja od 1. 1.

201$.
6. K poskytování příspěvku na stravovánía příspěvku na rekreaci uvolněným členům ZMČPraha-Troja.
7. K uzavření pracovněprávního vztahu se členem ZMČPraha-Troja
8. Ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Kazankou
9. Ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 7, Trojská 110
10. Informace k rozpočtovým opatřením Městské části Praha-Troja do 30. 11. 2017
11. Usnesení ZMČ Praha-Troja ke zřícení Trojské lávky
12. Informace starosty
13. Diskuze, závěr

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 124 bylo schváleno.

Bod 1 — Dotační program Městské čisti Praha-Troja na rok 2018

Pan starosta seznamuje s připraveným dotačním Programem pro poskytování dotací z rozpočtu
Městské části Pra ha-Troja na rok 2018 s tím, že oproti loňsku došlo ke dvěma změnám — nové jsou
termíny začátku a konce podání žádostí o podporu a je změna kritérií hodnocení došlých žádostí.
Byla vypuštěna dvě kritéria hodnocení, která posuzovala, zda je akce konaná na území Městské
části Praha - Troja nebo pro občany Městské části Praha-Troja a účelnost vynaložených finančních
prostředků. Dle doporučení Grantové komise jsou tato kritéria již obsažena ve čtyřech stávajících
hodnotících kritériích. Tematické okruhy pro zaměření projektů zůstávají stejné.

Zastupitelstvo městské části Praha-Trojo po projednání:

a) bere na vědomí
důvodovou zprávu o průběhu grantového řízení na rok 2018

b) schvaluje
vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha —Troja s názvem
„Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a
volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 2018“, který je přÜohou č. 1 tohoto usnesení

c) ukládá



tajemnicí ÚMČ vyhlásit Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha-Troja
„Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a
volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 2018‘

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti Zdrželi se
Usnesení č. 125 bylo schváleno.

Bod 2- Rozpočtové provizorium MĚ Praha-Troja v roce 2018.

Paní Marková informovala o důvodech, proč se navrhuje rozpočtové provizorium.

V 1 7:20 se dostavil pan Ing. arch. Drdócký.

Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání námětů pro rozpočet 2018 tak, aby se rozpočet

na rok 2018 mohl začít projednávat co nejdříve.

Zastupitelstvo městské části Prah a-Troja po projednání

a) berenavědomí

důvodovou zprávu k pravidlům rozpočtového provizoria na rok 2018

b) schvaluje

Rozpočtové provizorium Městské části Praha-Troja na rok 2018, při němž bude postupováno dle

„Zásad pro hospodaření MČ Praha-Troja v období Rozpočtového provizoria MČ Praha-Troja na rok

2018“, uvedených v příloze tohoto usnesení

c) ukládá starostovi

zabezpečit realizaci tohoto usnesení

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 126 bylo schváleno.

***

Bod 3 - Navýšení rozpočtu MČ Pra ha-Troja o převod z vedlejší hospodářské
činnosti na posílení rozpočtu kapitálových výdajů v kapitole 04— školství

Pan starosta seznamuje členy zastupitelstva s akcí „Regenerace zahrady MŠ v Praze Troji“, kterou
iniciovala Mateřská škola Nad Kazankou a na kterou obdržela příspěvek od Nadace Proměny ve
výši 800 tis. Kč. Městská část Praha-Troja se rozhodla tuto akci podpořit ze svého rozpočtu a nyní
před uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem je třeba provést rozpočtové opatření a
ještě v roce 2017 navýšit rozpočet. Nevyčerpané prostředky budou zapojeny do rozpočtu MČ na
rok 2018.

Zastupitelstvo městské části Prah a-Troja po projednání

a) schvaluje



zvýšení rozpočtu přimů Městské části Praha-Troja v kapitole školství o převod přijmů, jejichž
zdrojem je zdaňovaná činnost ve výši 1,5 milionu Kč f 6330, pol. 4131) za současného zvýšení
rozpočtu výdajů Městské části Praha- Troja v kapitole školství ve výši 1,5 milionu Kč ( 3111
mateřské školy, položka 6121 budovy, haly, stavby) na financování „Regenerace zahrady MŠ
v Praze Troji“

b) ukládá
tajemnici ÚMČ realizovat rozpočtové opatření dle bodu a) tohoto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 127 bylo schváleno

Bod 4 - K uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „Regenerace zahrady MŠ
v Praze Troji“.

Pan starosta seznamuje členy zastupitelstva s průběhem výběrového řízení na dodavatele stavby
„Regenerace zahrady MŠ v Praze Trojí“. Městská část obdržela dvě nabídky. Druhá nabídky byla
mnohem vyšší než první, proto byl dodavatel s nižší cenou vyzván k vysvětlení nízkých cen.
Dodavatel své jednotkové ceny obhájil, proto hodnotící komise navrhla s ním uzavřít smlouvu o
dílo. Pan Drdácký se ptá, zda bude na stavbě technický dozor pro vegetační úpravy. Pan starosta
odpovídá, že s tím počítá, jsou navrženi dva kandidáti. Paní Tůmová se ptá, do kdy bude stavba
trvat. Pan starosta odpovídá, že stavba by měla skončit maximálně v polovině srpna, dodavatel
slibuje ještě dřívější skončení. V září na začátku školního roku by měla být zahrada hotová.

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí
informaci o průběhu zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Regenerace zahrady
MŠ v Praze Troji“

b) schvaluje
uzavření Smlouvy o dÜo se společností PV Stavby s.r.o. se sídlem Na Žvahově 198/8, 15200
Praha - Hlubočepy, IČO: 04165667 za nabídkovou cenu 1.689436,23 Kč bez DPH dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.

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

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 128 bylo schváleno.

Bod 5 — Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva MČ
Praha-Troja od 1. 1. 2018.



Pan starosta seznamuje členy zastupítelstva s novelou zákona o hl.m.Praze, která nově umožňuje
souhrn odměn za jednotlivé vykonávané funkce neuvolněnými členy zastupitelstva městské části.
Zároveň pan starosta předkládá návrh na poskytnutí odměn neuvolněným členům zastupitelstva,
které nejsou souhrnem odměn, ale neuvolněnému členu zastupitelstva náleží odměna za funkci,
kde mu náleží odměna nejvyšší. Tento princip byl i v minulosti.

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí
důvodovou zprávu ke stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části Praha
Troja od 1.1.2018

b) stanovuje
ve smyslu 87 odst. 4 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění účinném od
1.1.2018 a nařízení vlády Č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, v platném znění,
neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha-Troja měsíční odměnu dle přUohy č. 1
tohoto usnesení s účinností od 1.1.2018 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 6 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 129 bylo schváleno.

***

Bod 6— K poskytování příspěvku na stravování a příspěvku na rekreaci uvolněným
členům ZMČ Praha-Troja.

Pan starosta a paní Marková informují, proč se tento bod předkládá k rozhodování ZMČ.
Poskytování navržených příspěvků uvolněným členům zastupitelstva vychází z novely zákona o
hlavním městě Praze od 1.1.2018 a rozhodovat o těchto příspěvcích zákon dává do vyhrazené
pravomoci zastupitelstvu městské části. Dosud byly příspěvky uvolněným členům zastupitelstva
poskytovány obdobně jako zaměstnancům městské části z Fondu zaměstnavatele. Tento princip
zůstává zachován. Proběhla krátká diskuze k zásadám pro používání fondu zaměstnavatele a
k novele zákona o hlavním městě Praze. Pan starosta informuje členy zastupitelstva o tom, že je
jediným uvolněným členem zastupitelstva a tudíž z poskytování příspěvků má osobní prospěch,
proto se zdrží hlasování.

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) berenavědomí
důvodovou zprávu k poskytnutí příspěvku na stravování a rekreaci uvolněným členům
Zastupitelstva městské části Praha-Troja od 1. 1. 2018

b) rozhoduje



1

ve smyslu 89 odst. 1 písm. o) a podle 58c odst.1 písm.d) a 1) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění účinném od 1.1.2018 poskytovat uvolněným členům Zastupitelstva městské
části Praha-Troja příspěvek na stravování a příspěvek na rekreaci (dovolenou) z Fondu
zaměstnavatele ve stejné výši a za obdobných podmínek jako zaměstnancům Městské části Praha
Troja.

c) ukládá
tajemnici úřadu městské části realizovat uvedené usnesení

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti O Zdrželi se 1
Usnesení č. 130 bylo schváleno.

***

Bod 7 - K uzavření pracovněprávního vztahu se členem ZMČ Pra ha-Troja

Pan starosta seznamuje s důvodovou zprávou, kde je vysvětleno, proč MČ Praha-Troja chce
uzavřít Dohodu o provedení práce na údržbu společných prostor a chodníku před objektem Sádky
Čp. 327/5 s panem Milanem Tesařem jako tornu bylo í v minulosti. Chodníky v MČ Praha-Troja
udržuje TSK hl.rn.Prahy, ale v určitém pořadí. MČ má zájem, aby před zdravotním střediskem byl
stále Čistý chodník, proto i nadále bude uzavírat pracovněprávní vztah na tyto práce. Zastupitelé
tento přístup podporují. Také pan Tesař má zájem dále pokračovat.

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí
důvodovou zprávu k vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi členem
Zastupitelstva městské části Praha-Troja a Městskou částí Praha-Troja od 1. 1. 2018

b) souhlasí
ve smyslu 89 odst. 1 písm. r) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
účinném od 1. 1. 2018, se vznikem pracovněprávního vztahu mezi Městskou částí Praha-Troja a
panem Milanem Tesařem, členem Zastupitelstva městské části Praha-Troja.

c) ukládá
tajemnici úřadu městské části realizovat uvedené usnesení

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 131 bylo schváleno.

***

Bod 8 - Ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Nad
Kazankou
Paní Marková vysvětluje, proč je nutné změnit zřizovací listiny příspěvkových organizací a upravit
tak majetek svěřený organizacím k hospodaření. U Základní školy, Praha 7, Trojská 110 se vyjímá



ze svěření majetek, který není určen primárně pro základní školu, naopak Mateřské škole Nad
Kazankou se svěřuje další majetek pořízený městskou částí do prostor mateřské školy. Pan
Drdácký se dotazuje, o jaký majetek se jedná u základní školy? Paní Marková odpovídá — majetek
potřebný pro provoz celé budovy, využívaný pro školní jídelnu, venkovní sezení, apod.

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí
důvodovou zprávu ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Kazankou

b) schvaluje
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Kazankou dle přílohy č. 1 tohoto

usnesení

c) ukládá

starostovi zajistit realizaci bodu b) tohoto usnesení

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 132 bylo schváleno.

***

Bod 9 - Ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 7,
Trojská 110
Rozprava k tomuto bodu proběhla u bodu 8 jednání, pan starosta nechává hlasovat o návrhu
usnesení.
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí
důvodovou zprávu ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 7,

Trojská 110

b) schvaluje
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 7, Trojská 110 dle přílohy č. 1

tohoto usnesení

c) ukládá

starostovi zajistit realizaci bodu b) tohoto usnesení

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 133 bylo schváleno.

***

Bod 10 - Informace k rozpočtovým opatřením Městské části Praha-Troja do 30. 11.
2017



Paní Marková seznamuje s předloženými rozpočtovými opatřeními, které by měli členovézastupitelstva vzít na vědomí. Rozpočtové opatření na prosinec 2017 bude předloženo nanejbližším jednání zastupitelstva v roce 2018. Pan Drdácký navrhuje, zda by při schvalovánírozpočtu na rok 2012 mohlo být usneseno, že se zastupitelé budou s rozpočtovými opatřenímiseznamovat na webových stránkách městské části nebo úřední desce, kde musí být rozpočtováopatření zveřejněna ze zákona. Členové zastupitelstva městské části tento návrh doporučují.
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

bere na vědomí
důvodovou zprávu k rozpočtovým opatřením a rozpočtová opatření 2 - 35 a Č. 2001, 2003, 2020, 2030,2031, 2053, 2055, 2078, 2091, 2099, 2100, 2116, 2123, 3013, 3016, 3021, 3022, 3027, 3028, 3029, 3037,3040, 3045, 3046, 3048, 3058 a 8008 rozpočtu Městské části Praha — Troja na rok 2017 za období březen ažlistopad 2017.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 134 bylo schváleno.

***

Bod 11— Usnesení ZMČ Praha-Troja ke zřícení Trojské lávky.Pan starosta seznamuje členy zastupitelstva s průběhem události dne 2. 12. 2017. Ve 13.13 spadlalávka, v 13:30 se pan starosta dostavil na místo, byli tam Hasiči, Záchranka a Policie. Na řece začaloperovat kanoista a následně motorový člun Policie ČR prohlížel řeku. Přítomen byl i pan ředitelZZS pan Kolouch, který z trojské strany odjel na druhou stranu, kde byli podle prvních informacízranění dva lidé. Vrtulník přiletěl po 30 minutách a monitoroval řeku. Pan starosta dostal potomzprávu od pana ředitele záchranky, že jsou 4 zranění, všichni na straně MČ Praha 7 a nikdonespadl do řeky. Psovodi prohledali část v Troji. V 15 hodin pan starosta odešel a následně dostalinformaci, že přišla paní primátorka. V 19 hodin svolala paní primátorka poradu za účasti všechzúčastěných — Policie ČR, Městská policie, hasiči, TSK, zástupci městských částí, kriminalisté. Paníprimátorka nejdříve chtěla, aby se bez výběrového řízení zahájila stavba nové lávky. MČ PrahaTroja by chtěla, aby se postupovalo standardně s vyhlášením architektonicko-urbanistickésoutěže. Na poradě dostaly MČ úkol, aby zajistily přívoz. Oddělení krizového řízení MHMP panBarták zjišťovalo informace k pontonovému mostu nebo použití „rámusáku“. Ve 20:00 hod bylaporada ukončena, ale pan starosta požádal, aby stavba byla zdokumentována a prošetřena a abyse dle výsledku šetření přijala opatření k údržbě lávek. K zajištění přívozu MČ dostala nabídku odpana Bergmana, MČ Praha7 má nabídku od Pražské paroplavební společnosti. V pondělí 11.12. ve12:00 hod je další jednání u paní primátorky, kde všichni předloží plnění svých úkolů a budevybrán další postup. V úterý 5. 12. začala demontáž lávky a podle návrhu pana starosty budou dílylávky převezeny k betonárce. Pan Kavan —jeden trojský občan byl u koní na ostrově na pivu a bylprvní, kdo se o zraněné staral. Pan Drdácký — trojská občanka volala záchranku a všimla si, že jeněkdo zraněný pod zlomenou lávkou. Pan Drdácký navrhuje neadresně poděkovat občanům zapomoc. Pan starosta k nové lávce — objevily se I názory, že lávka není v územním plánu a budedlouhý proces to dát do pořádku. Pak je na místě nápad paní primátorky, postavit tam kopii lávky.Architektonické soutěže se ujal IPR. Členové zastupitelstva městské části navrhují, co by mělo



usnesení obsahovat. Paní Tůmová se ptá, zda existuje protokol, že lávka byla v havarijním stavu?
Pan starosta - hovořil o tom pan ředitel TSK. K tornu, jak se chovala lávka těsně před zřícením,
informoval pan ředitel Obvodního ředitelství Městské policie na Praze 7 Mgr.Svatoň, že naproti
lávce jsou stacionární karnery, které zaznamenaly poslední momenty před zřícením lávky.

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

informace starosty o průběhu a následných záchranných pracích po zřícení Trojské lávky

b) s velkou účastí vyjadřuje solidaritu se zraněnými

c) požaduje

po htm.Praze neodkladné informování o průběhu a výsledcích šetření důvodů zřícení lávky

d) pověřuje

starostu jednat o bezodkladném zprovoznění dočasného přívozu a provizorní lávky, příp.

pontonového mostu

e) požaduje

aby MČ byla přizvána k definici zadání architektonicko-urbanistické soutěže na novou Trojskou

lávku a byla členem poroty této soutěže

f) děkuje

zúčastněným trojským občanům, kteří přivolali složky IZS a poskytli první pomoc

g) děkuje

všem složkám IZS

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 135 bylo schváleno.

***

Bod 12 - Informace starosty
Pavilon goril — pan Drdácký informuje o úpravách projektu pavilonu goril a stanovisku
Komise pro výstavbu a dopravu MČ Praha-Troja — předložené úpravy jsou pozitivní kromě
bodu 6 a části bodu 4. U bodu 6 komise preferuje původní řešení. MČ vítá úpravu projektu,
ale bez posunutí stavby dál za patu svahu Sklenářky nemohou navržené úpravy projektu
snížit negativní dopad stavby na chráněný krajinný ráz. Pan starosta — toto je názor
komise, pro mě je pozitivní to, že vítá úpravy projektu, ale zároveň konstatuje nesoulad se
dvěma navrženými body, takže závěr je ten, že tato stavba je nešťastná. Pan starosta
uvažuje o stažení žaloby, neboť nám nebyl přiznán odkladný účinek žaloby a ZOO projekt
upravila, přestože mohla pokračovat v původním projektu. Za dva roky bude jednat soud a
stavba může být již dokončena. Pan starosta vyzval členy k diskuzi. Pan Petkov — jsem pro
stažení žaloby. Paní Tůmová — jsem jednoznačně ke stažení žaloby. Paní Tůmová odchází
v 18:48 hod. Pan Drdácký — ZOO nesplnila naše požadavky, takže nevidí důvod ke stažení



žaloby, ale přizpůsobí se názoru ostatních. Paní Stavovčíková je také pro stažením žaloby.
Pan starosta — odešleme ZOO dopis s vyjádřením ve smyslu názoru komise, a pokud nám
vyjdou vstříc v bodě 4 a 6, tak stáhneme žalobu. Pan Kavan souhlasí s tímto názorem.

• lanovka v Troji — zástupcům městské části byla představena studie firmy PRO CEDOP s.r.o,
která pro ROPID zpracovává návrh lanovky od Podbaby přes ZOO k poliklinice Mazurská na
Praze 8. MČ ale chce tramvajovou trať pod Sklenářkou a pod Vltavou. Tramvajová trať
s mostem vyjde na 4 miliardy. Tím, že řekneme, že nám nevadí lanovka, popíráme to, co
jsme požadovali. Chceme, aby sí usedlost Sklenářka zachovala svůj ráz, a lanovka popírá to,
co jsme několik let razili. Měla by to být oběžná lanovka s kapacitou 18 lidí po 30
vteřinách. Trasa nejde skoro vůbec nad soukromými pozemky a jde šetrně ke krajině.
Lanovku by postavili za 12 měsíců a stála by 1 miliardu. Nechceme říci stoprocentně ne, ale
ani, že se nám to líbí. Dopravně by to Troji pomohlo. Pan Kavan — u polikliniky by byl dobrý
parkovací dům. Pan Drdácký — dráty lanovky by vedle Sklenářky byly, ale po odstranění
lanovky nic nezbude. Tramvajová trať je neprojednatelná v Praze 8, není to připravené.
Hovořilo se o dvou variantách tramvaje a tunelu, je to nenávratná investice. Pan starosta
žádá zastupitele, aby členové poslali ještě svoje připomínky. Pan Drdácký navrhuje,
seznámit s tímto návrhem občany, kterých se to týká (v blízkosti jejichž domů by měla
lanovka vést), aby měli možnost přidat si svoje podmínky. Pan starosta navrhuje přizvat
občany na jednání stavební komise. Pan Drdácký navrhuje projednat tuto záležitost na
výstavě Trojské plány 2018. Vernisáž výstavy bude bud‘ 8. 2. nebo 22. 2. 2018.

Bod 12 — Diskuze, závěr
• paní Stavovčíková — jak je to s domem převozníka. Pan Drdácký - máme zde projektovou

dokumentaci a máme poslat připomínky. Veřejné projednání v Podhoří. Pracovně
projednat s Povodím a památkáři.

• Pan Drdácký navrhuje revizi Programového prohlášení ZMČ Praha-Troja i v souvislosti
s přípravou rozpočtu. Některé záležitosti uvedené v Programovém prohlášení nemůžeme
ovlivnit, např. křižovatku Na Kovárně. Pan starosta se domnívá, že zdržení je proto, že se
diskutuje revizní komora kanalizace uprostřed křižovatky. Pan Drdácký — hovoří o zápisu
z jednání k retenčním nádržím, který tuto domněnku potvrzuje.

Pan starosta děkuje přítomným členům zastupitelstva a zve všechny na vánoční koncert 26. 12.
2017 v Trojském zámku.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
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 7. 12. 2017
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Zapisovatel: Ing. Irena Marková

Ověřovatelé: Jan Kavan

MUDr. Vladimír Petkov

Ing. Tomáš BryknarStarosta:

Razítko obce:



PREZENČNÍ LISTINA

Kontrolní výbor ZMČ Praha-Troja
jednání dne 14. prosince 2017 od 18. 00 hod.

jméno a příjmení podpis

In Karel Němeček

Ing. Otakara Stavovčíková omluvena

JUDr. Květoslava Čadská ‚

Ing. Jiří Kořenský

Martina Loskotová

Daniel Sirotek omluven
‚I

Miroslav Syrový ĺt

Ing. Irena Marková
)


