
Zápis
z 24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja,

konaného dne 28. 6. 2018, od 17:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17: 15 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 21. 6. 2018 do 29. 6. 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 MUDr. Vladimíra Petkova a pana Ing. Karla
Němečka
Předsedající dále navrhl za členy návrhového výboru pana Ing. arch. Tomáše Drdáckého a paní
Mgr. Kateřinu Tůmovou
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja
a) určuje ověřovateli zápisu pana MUDr. Vladimíra Petkova a pana Ing. Karla Němečka
b) volí členy návrhového výboru pana Ing. arch. Tomáše Drdáckého a paní Mgr. Kateřinu
Tůmovou
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 153 bylo schváleno.

***

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

***

Schválení programu:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Prah a-Troja po projednání
sc h val uj e
následující program zasedání:
Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání



1. Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha - Troja pro volební období 2018-2022.
2. Členství MČ Praha-Troja v zakládaném spolku “Příměstský park Trojská kotlina z.s.“
3. K uzavření Smlouvy o společnosti s Pražskou vodohospodářskou společností a.s.
4. Informace starosty:

• dopravní opatření v ulici Trojská
• přípravo Trojského vinobraní
• zhodnocení Trojského dne

5. Diskuze, závěr

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 154 bylo schváleno.

***

Bod 1 - Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha - Troja pro
volební období 2018-2022.

Paní Marková seznámila se zákonnými důvody, proč ZMČ stanovuje počet zastupitelů na příští

volební období. Pan starosta vysvětluje, proč by počet zastupitelů měl být stejný jako dosud, tj. 9.
Do budoucna bychom ještě chtěli rozdělit komisi pro výstavbu a dopravu a rozdělit komise pro

kulturu a sport. Optimální počet je stávající, aby zastupitel měl na starosti max. dvě komise nebo
výbory. Pan Tesař — myslíme si, že by byl vhodnější počet 7 členů, jsme pro sloučení komisí. Pan

starosta se dotazuje, které komise byste navrhovali sloučit. Kolik jednání komisí bylo za rok, to by
měl vědět předseda každé komise. Probíhá diskuze k počtu komisí. Paní Tůmová — pokud by
někdo chyběl, tak ve čtyřech rozhodovat o zásadních věcech je velmi málo. Pan starosta — mám
pocit, že některé komise nefungovali tak, jak bych si představoval. Pan Drdácký — záleží to na

přístupu, jak si předseda komise náplň pojme. Životní prostředí je zásadní téma a bylo by třeba,
aby jeden zastupitel měl životní prostředí na starosti. Stavební komise se schází i lx za 3 týdny

nebo i lx za 14 dní. Už to ani členové komise nemohou stíhat. Je rozumné, aby nás bylo 9 členů.
Pan starosta zdůrazňuje, že vzrůstá počet obyvatel a zastupitelé, když jsou z různých míst MČ, tak

přináší podněty z místa pobytu. Pan Němeček - snížení o 2 zastupitele by přineslo roční úsporu 45

tis Kč.

Pan Němeček vznesl protinávrh, aby počet členů zastupitelstva v příštím volebním období byl 7
členů ZMČ, neboť snížení o 2 zastupitele by přineslo roční úsporu 45 tis Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání

a) bere na vědomí
důvodovou zprávu ke stanovení počtu členů zastupitelstva městské části pro volební období
2018 - 2022

b) stanoví



podle ustanovení 88 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Praha-Troja na
volební období 2018 — 2022 na 7 členů.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 3 Zdrželi se 1
Usnesení nebylo schváleno.
Návrhový výbor předkládá původní návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Prah a-Troja po projednání

a) bere na vědomí
důvodovou zprávu ke stanovení počtu členů zastupitelstva městské části pro volební

období 2018-2022
b) stanoví

podle ustanovení 88 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Praha-Troja na
volební období 2018 — 2022 na 9 členů.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 2 Zdrželi se 1
Usnesení nebylo schváleno.

Bod 2 - Členství MČ Praha-Troja v zakládaném spolku “Příměstský park Trojská
kotlina z.s.“

S principem a formou činností příměstského parku seznámil pan místostarosta Ing. ach. Drdácký.
Členství je dobrovolné a lze kdykoliv vystoupit. Je spojeno s příspěvkem, který zatím není
stanoven. Pan Němeček se táže na velikost příspěvku. Odpovídá pan Drdácký — MČ Praha-Troja
určitě nebude platit stejný příspěvek jako MČ Praha 6 nebo Praha 7, bude to zřejmě podle počtu
obyvatel nebo velikosti MČ. Druhý dotaz pana Němečka - zda by mohlo být sídlo spolku vTroji.
Pan starosta - snažíme se o to, neboť MČ byla iniciátorem vzniku spolku. Paní radní Jana
Plamínková by chtěla předložit schválení dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na nastartování činnosti
spolku na zářijové jednání ZHMP.

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání:
a) bere na vědomí

důvodovou zprávu
b) schvaluje

členství MČ Praha - Troja v zakládaném spolku “Příměstský park Trojská kotlina z.s.“
c) schvaluje

návrh stanov spolku “Příměstský park Trojská kotlina zs.“ dle přílohy č. 1.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 155 bylo schváleno.

***



Bod 3 - K uzavření Smlouvy o společnosti s Pražskou vodohospodářskou
společností a.s.

Pan starosta seznámil s průběhem přípravy kanalizace Pod Havránkou. Zároveň v této komunikaci
vede vodovod, jehož obnovu zajišťuje Pražská vodohospodářská společnost a.s. včetně úpravy
povrchu. MČ se domluvila na společné realizaci vodovodu a kanalizaci. MČ se finančně podílí na
kanalizaci, společné budou výkopy pro vodovod i kanalizaci a podíl MČ na úpravě povrchu bude
200 tis. Kč. Bude to asfaltová komunikace v současné šíři. Předpoklad je, že by se kanalizace
dokončila do konce roku. PVS zajistí výběrové řízení, autorský dozor a realizaci akce. Pan Tesař
upozorňuje, že část kanalizace je do kopce. Pan starosta - část bude gravitační a část tlaková.
Jestliže PVS již vysoutěžila firmu pro obnovu vodovodu, a kdyby na jednom pozemku měli působit
dvě firmy, bylo by to pro nás hodně náročné. Pan Němeček — spolupráce s PVS je pro nás
výhodná.

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

důvodovou zprávu k uzavření Smlouvy o společnosti s PVS a.s.

b) schvaluje

ve smyslu 89 odstavec 2 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném zněn

uzavření Smlouvy o společnosti s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. za účelem

vybudování kanalizace Pod Havránkou sever. Smlouva o společnosti je přílohou č. 1 tohoto

usnesení.

c) ukládá

starostovi městské části podepsat Smlouvu o společnosti

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 156 bylo schváleno.

***

Bod 4 - Informace starosty
Dopravní opatření v ulici Trojská — ve spolupráci s vedoucím odboru dopravy ÚMČ P7
panem Ing. Kovaříkem jsme připravili návrh na úpravu vodorovného a svislého dopravního
značení na Trojské, před MŠ a před prodejnou. Před MŠ se navrhuje umístit dva polštářové
retardéry před přechodem směrem do Troje. Opatření v Nové Trojské (Sádky) — dochází
tam k ochránění přechodu tím, že jeden pruh zmizí, což se mi zdá jako ideální. Vznikne
několik parkovacích stání. Dalším opatřením bude obnovení značení přechodů. Na Kovárně
se všude na zebře (přechodu) navrhuje osadit bílé balisty, které by měly zabránit parkování
na přechodu a zvýšení bezpečnosti chodců. V jižní části ulice Pod Havránkou vznikají dvě
parkovací stání pro zásobování.

• Příprava Trojského vinobraní — pan starosta se táže, jestli mají zastupitelé nějaké návrhy na

změny a co by si případně vzali na starosti. Co se týče občerstvení a cateringu v Konírně,

model by bylo vhodné upravit. Mělo by to být místo, kde by zastupitelé měli mít prostor

pro diskuzi se svými hosty nebo s občany, kteří je přijdou pozdravit. Pan místostarosta —



měl by tam být určitý počet stánků s různou nabídkou. Náklady bychom mohli ponížit také

tím, že v konírně bude podáváno jen víno. Pan Němeček — snížit nabídku jídla a k tornu

víno. Pan starosta — lidé tam jdou, aby se tam s námi potkali, ne kvůli jídlu. Paní Tůmová —

na teplém jídle bych netrvala. Zredukujeme počet lidí, kterým je občerstvení určeno,

zredukujeme i nabídku jídla. Diskutuje se dále o občerstvení pořadatelů a pomocníků.

Rozmístění stánků vinařů bude obdobné jako v loňském roce, na severním i jižním nádvoří.

Opět bude severní podium a jižní scéna. Na severu bude klasická zábava a dole budou

jednotlivé kapely. Pan starosta vyzval, jestli má někdo ještě nějaký kontakt nebo nápad,

nechť pošle paní Zajícové. V 18:00 odešel pan Tesař. Místo TJ Sokola Troja bude opět na

vinobraní MŠ Rozárka a spolupracujeme s obchodním centrem Krakov, které nabízí

program. Platba za pronájem stánků — mělo by být o 500 Kč méně a návrh komise pro

kulturu je na snížení vstupného. Pan Němeček — u stánků 5 jídlem bych nájem za stánky

nesnižoval, mají vždy fronty klientů. Paní Tůmová — jestli bude třeba brigádníky, tak mohu

domluvit.

• Zhodnocení Trojského dne — máme informace o tom, že bylo 40 startujících. Osvědčila se
loděnice, kde je zázemí při nepřízni počasí. Při bouřce s velkým větrem došlo k poničení
stanů, ale nestal se žádný úraz. Výsledky se zachovaly a udělali jsme vyhlášení na obecní
zahradě, kam si vítězové mohli přijít pro ceny. Padla myšlenka, že by bylo možné konat
Trojský den lx za 4 roky a o tom by mělo jednat nové zastupitelstvo začátkem roku. Paní
Tůmová — počet účastníků byl vzhledem k práci, která s přípravou byla, velmi malý.

• Pootevření zahrady MŠ — bylo úspěšné, stavba se chýlí ke konci. Do konce července by
měla být akce hotová a v září bude zahrada připravená pro děti.

***

Bod 5— Diskuze, závěr
Paní Tůmová — připomíná odpadkové koše u valu, pan starosta sděluje, že toto již zajišťuje
referentka pro životní prostředí.

Předsedající děkuje přítomným členům zastupitelstva za účast.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:15 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 28. 6. 2018



Zapisovatel: Ing. Irena Marková

Ověřovatelé: MUDr. VIadmír Petkov

Ing. Karel Němeček

Starosta: Ing. Tomáš Bryknar

Razítko obce:
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