
Zápis
z 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja,

konaného dne 22. 2. 2018, od 17:00 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 12. 2. 2018 do 23. 2. 2018. 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 Jana Kavana a pana Daniela Sirotka.
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 Daniela Sirotka.
b) volí členy návrhového výboru paní Ing. Otakaru Stavovčíkovou a paní Mgr. Kateřinu
Tůmovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 136 bylo schváleno.

***

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

***

Schválení programu:
Předsedající přednesl návrh programu. Proběhlo hlasování o programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání
s c h val uj e
následující program zasedání:
Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání



1. Návrh na přidělení dotacíz rozpočtu MČPraha-Troja na rok 2018
2. Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným

členům ZMČ Praha - Troja, kteříjsou podnikajícífyzickou osobou nebo osobou provozujícíjinou
samostatnou výdělečnou činnost

3. Informace k rozpočtovým opatřením Městské části Praha-Troja za prosinec 2017
4. Informace starosty
5. Diskuze, závěr

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 137 bylo schváleno.

** *

Bod 1 — Návrh na přidělení dotací z rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2018

Do grantového řízení bylo podáno ve stanoveném termínu 15 žádostí do šesti oblastí v celkové
výši požadované částky 742 065 Kč. Dne 19. 2. byla podána ještě jedna žádost — členové
zastupitelstva souhlasí se zařazením této žádosti do dotačního řízení. Celková požadovaná částka
je 779 789 Kč. Vyčleněné prostředky na tento program jsou ve výši 500 000 Kč. Členové
zastupitelstva obdrželi v podkladech návrh na přidělení dotací od Grantové hodnotící komise MČ,
která žádosti obodovala a navrhla výši dotace. U některých žádostí stanovila finanční rozpětí
přidělené částky a součet všech přidělených částek přesáhl ale vyčleněnou částku. Paní Mgr.
Tůmová okomentovala jednotlivé žádosti v pořadí počtu bodů, jak stanovila hodnotící komise.
Členové zastupitelstva diskutují o snížení navržených částek tak, aby přidělené dotace
nepřekročily částku stanovenou v Programu.

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání:

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

b) schvaluje
přidělení účelových dotací z 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 2018“jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení
v celkové výši 500 000 Kč formou neinvestiční dotace.

c) schvaluje
přidělení finančních prostředků v oblasti podpory vzdělávání v rámci programu,, Podpora projektů
v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru
trojské kotliny pro rok 2018“ pro Základní školu, Praha 7, Trojská 110 ve výši 53 000 Kč formou
zvýšení neinvestičního příspěvku v roce 2018

d) schvaluje
vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2018 dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení

e) ukládá
starostovi zpracovat a podepsat veřejnoprá vní smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení



f) tajemnici

MčPraha-Trojonarok2oj8
a zvýšený příspěvek Základní škole, Praha 7, Trojská .110 do rozpočtu

g) tajemnici

písemně sdělit neúspěšným žadatelům bez zbytečného odkladu, že jejich žádosti nebylo vyhověno

vcetne duvodu nevyhoveni

termín plnění 31. 3. 2018

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Zdrželi se

Usnesení č. 138 bylo schváleno.

***

Bod 2 - Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem

funkce neuvolněným členům ZMČ Praha - Troja, kteří jsou podnikající fyzickou

osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost

Paní Marková seznámila členy zastupitelstva s novelou zákona o hlavním městě Praze, která

městské části ukládá poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou podnikající

fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, náhradu výdělku

ušlého v souvislosti s účastí člena zastupitelstva městské části na jednání zastupitelstva městské

části, výboru ZMČ, komise MČ, na pracovní cestě nebo školení. Diskutuje se o výši paušální

hodinové částky a o nejvyšší měsíční částce, kterou lze poskytnout vzhledem k četnosti konání

komisí, výborů a jednání zastupitelstva.

Zastupitelstvo městské části Prah a-Troja po projednání

a) bere na vědomí

důvodovou zprávu ke stanovení výše paušální částky za hodinu a nejvyšší částky za kalendářní

měsíc, kterou lze poskytnout jako náhradu ušlého výdělku neuvolněného člena ZMČ Praha

Troja, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující samostatnou výdělečnou

činnost,

b) stanovuje

s účinností od 1. 3. 2018 v souladu s 89 odst. 1 písm. o) ve spojení s 52 odst. 5 zákona č.

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, paušální hodinovou částku pro

poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ

Praha-Troja, který je podnikajícífyzickou osobou nebo osobou provozující samostatnou výdělečnou

činnost, ve výši 200,- Kč, maximálně však do výše 2 000,- Kč vjednom kalendářním měsíci.

c) ukládá

tajemnici úřadu městské části realizovat uvedené usnesení

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se O

Usnesení č. 139 bylo schváleno.



***

Bod 3 - Informace k rozpočtovým opatřením Městské části Praha-Troja za prosinec

2017
Paní Marková seznamuje s předloženými rozpočtovými opatřeními, které by měli členové
zastupitelstva vzít na vědomí. Nyní se připravuje rozpočet MČ na rok 2018 a všechna rozpočtová
opatření se budou opět zveřejňovat na úřední desce a na webových stránkách městské části, kde
se s nimi mohou členové zastupitelstva seznámit.

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

bere na vědomí

důvodovou zprávu k rozpočtovým opatřením o rozpočtová opatření č. 36 - 50 a Č. 2142, 2157, 2170 a 3086

rozpočtu Městské části Praha — Trojo na rok 2017 za období prosinec 2017.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 140 bylo schváleno.

Bod 4 - Informace starosty
• Pan starosta zve členy zastupitelstva na Trojský bál dne 3. 3. 2018, vstupenku na bál si

členové zastupitelstva zakoupí. Probíhá diskuze k organizačnímu a finančnímu zajištění
bálu.

• Trojská lávka — na jednání na Praze 7, které inicioval a svolal pan starosta Jan Čižinský a
pan starosta Prahy Troje Tomáš Bryknar a kterého se zúčastnil pan náměstek Petr Dolínek,
paní radní Petra Kolínská, pan ředitel TSK, představitel Povodí Vltavy, společnosti ROPID,
pan místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský, paní radní Prahy 7 Lenka Burgerová, omluvil
se pouze pana starosta Prahy 8 Roman Petrus, se dospělo k závěru, že město zadá výrobu
velkokapacitního přívozu pro 200 lidí. Za jakých podmínek bude moci přívoz plout, se zatím
neví — vysoká voda, málo vody apod... Je jasno o lávce z nové linky úČOv směrem k ZOO,
tam bude zadána architektonická soutěž. Lávka trojská — na jejím původním místě se
navrhuje provizorní lávka, která tam ale může stát 15 i více let, měla by mít ocelovou
konstrukci, dřevěnou mostovku, měla by být klenutá, pro splnění parametrů povodně
2002, cena cca 40-50 mil. Kč.. Přestože by měla stát na stejném místě, je třeba změna
územního plánu, územní řízení a stavební povolení, což by mělo být do dubna 2019,
potom stavba lávky do června 2019. Mohla by se vypsat architektonická soutěž i na
trojskou lávku, ale to by trvalo ještě o rok déle. Jak bude fungovat přívoz, zatím není jasné,
v minulosti počet dní za rok, kdy nemohl jezdit přívoz, bylo 5, nyní již od začátku roku bylo
10 dní, kdy přívoz nejezdil. Pan Sirotek se dotazuje, kam vede lávka z Císařského ostrova,
pan starosta odpovídá - lávka z ÚČOV by měla končit na cyklotrase, ne přímo v ZOO. Paní
Stavovčíková se dotazuje, zda tato nová lávka má územní povolení. Pan starosta —

pontonová lávka nemusí být v územním plánu. Pan Sirotek navrhuje, aby územní
rozhodnutí bylo ne na lávku, ale na most, aby to byla úniková cesta, nemusí tam být
automobilová doprava, ale pouze možnost vjetí záchranky, hasičů apod.. Pan starosta —

chtěli bychom, aby to územní rozhodnutí bylo na širší věc — lávka o Šíři 3 -3,5 m.



• Rekonstrukce hřiště u MŠ — zatím proběhlo odstranění stávajících povrchů, nyní se kopou
vodovodní a kanalizační přípojky, el. přípojka. Stále platí, že MŠ doslala dotaci z Nadace
Proměny, pro tento rok je to 680 tis. Kč. MČ požádala hlavní město Prahu na tuto stavbu o

dotaci z rezervy pro MČ. Další žádosti o dotace, které městská část podá, se budou týkat

dokončení rekonstrukce jižní obvodové opukové zdi obecní zahrady a stavby garáže a

žádost o dotaci na rozšíření komunikace V Podhoří.

• Stavba bezbariérového vstupu ke zdravotnĺmu středisku — v současné době jsou práce

přerušeny. Někteří občané se dotazují, proč se to dělá, ale domnívám se, že je to potřebná

věc a byla vyvolána požadavky občanů.

• Panský statek — investor navrhoval, aby v prostorách staré pošty byla kavárna, ale po

dohodě tam bude lepší italská restaurace, což by měla být větší provozovna. Část dvora

bude stále veřejně přístupná.

• Trojské vinobraní — pan starosta žádá pana Kavana a pana Sirotka, aby se ujali organizace

vinobraní, termín je 8. 9. 2018. Botanická zahrada má termín vinobraní 15. 9. 2018. Trojské

vinobraní bylo vždy ve druhém zářijovém týdnu, což byl vhodný termín. Pan Sirotek —

splnilo loňské vinobraní naše očekávání, co se týká rozmístění stanů. Loni byla reklama na

vinobraní zajištěna převážně Botanickou zahradou, což si nyní musíme udělat sami.

Bod 5 — Diskuze, závěr
• Pan Kavan vznesl dotaz k dopravě v ranních hodinách. Pan starosta informuje o stanovisku

Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP, které zamítá světelnou křižovatku

K Pazderkám x Lodžská. MČ přesto bude na světelné křižovatce trvat. Pan Sirotek

upozorňuje na nebezpečnou křižovatku Nová Trojská x Trojská. Navrhuje snížení dvou

jízdních pruhů na jeden, vjecinom pruhu by byla možnost parkování a tím zklidnění

provozu. Pan starosta informuje o návrhu vedoucího dopravy ÚMČ P7 Ing. Kovaříka, aby

se před obchod umístily mobilní bloky, aby tam auta neparkovala. Také proběhlo jednání

s vedoucím prodejny Na Kovárně, aby auta při zásobování neparkovala na přechodu.

V ulici Pod Havránkou by měla být značka pro zásobování. V serpentině k Bohnicím pan

Kovařík prosazuje úsekové měření 30 km/hod., když budeme chtít, může být pro celou

Troju. Totéž chce MČ P8 vTrojské ulici podél tramvajových kolejí po rekonstrukci. Paní

Stavovčíková upozorňuje, že by v Troji policie měla častěji měřit rychlost. Pan Petkov

upozorňuje, že před poštou opět není možno parkovat. Pan starosta — mohu se opět sejít

s majitelem pizzerie.

Pan starosta děkuje přítomným členům zastupitelstva.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:50 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 22. 2. 2018

Zapisovatel: Ing. Irena Marková

Ověřovatelé: Jan Kavan
2ť

dne

Daniel Sirotek

Starosta: Ing. Tomáš Bryknar

. H....H.dne

.4. 3.jp
dne

Razítko obce:


