
Zápis
z 25. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja,

konaného dne 12. 7. 2018, od 17:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:05 hodin místostarostou městské části Ing. arch. Tomášem Drdáckým (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 4. 7. 2018 do 13. 7. 2018. 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 paní Mgr. Kateřinu Tůmovou
Předsedající dále navrhl za členy návrhového výboru pana MUDr. Vladimíra Petkova a paní Ing.
Otakaru Stavovčíkovou.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja
a) určuje ověřovateli zápisu pana Jana Kavana a paní Mgr. Kateřinu Tůmovou
b) volí členy návrhového výboru pana MUDr. Vladimíra Petkova a paní Ing. Otakaru
Stavovčíkovou
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 157 bylo schváleno.

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

Schválení programu:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání
s c h valu] e
nósledující program zasedání:

Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání



1. Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha - Troja pro volební období 2018-2022.2. K uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby,,Vybudovánífitparku Troja‘3. Informace starosty:
4. Diskuze, závěr

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 158 bylo schváleno.

Bod 1 - Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha - Troja provolební období 2018-2022.
Na 24. zasedání zastupitelstva městské části nebylo přijato usnesení k určení počtu zastupitelůpro volební období 2018 — 2022, proto je tento bod znovu na programu jednání. Panmístostarosta přečetl důvodovou zprávu. Pan Kavan — byl bych pro to, aby se přeskupila náplňkomisí a přesněji specifikovala jejich náplň. Jinak jsem pro počet 9 členů zastupitelstva městskéčásti. Pan místostarosta

- na minulém jednání padl návrh rozdělit některé komise. PaníStavovčíková — v rámci úspory by bylo možné mít 7 členů zastupitelstva, ale vzhledem k rozsahučinností je lepší větší počet. Např. v sociální oblasti, kde jsem působila, bylo hodně práce. Panmístostarosta vyzval návrhový výbor k předložení usnesení.
Návrh usnesení:

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

důvodovou zprávu ke stanovení počtu členů zastupitelstva městské části pro volební období2018 - 2022
b) stanoví

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

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 159 bylo schváleno.

Bod 2 - K uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „Vybudování fitparkuTroja“

Pan místostarosta přečetl důvodovou zprávu k průběhu výběrového řízení na zakázku maléhorozsahu „Vybudování fitparku Troja“. Pan Petkov se dotázal, kdo bude zajišťovat následnouúdržbu, např. sekání trávy. Pan místostarosta — okolo hřiště bude sekat trávu TJ Sokol Troja.Probíhá diskuze k umístění, funkci a přístupnosti fitparku. Fitpark je určen široké veřejnosti, ukaždého cvičebního prvku bude návod na cvičení a bude přístupný nepřetržitě.Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Prah a-Troja po projednání:



a) bere na vědomí

informaci o průběhu zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „ Vybudování fitparku
Trojď‘

b) schvaluje

uzavření Smlouvy o dUo sfirmou Workout Europe s.r.o., Prorektorská 662/2, Malešice, 108
00 Praha 10, iČ: 053 72 356 za konečnou cenu 536.030,- Kč včetně 21% DPH dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.

c) pověřuje

starostu Ing. Tomáše Bryknara podpisem Smlouvy o dílo.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 160 bylo schváleno.

Bod 3 - Informace starosty
V nepřítomnosti pana starosty z důvodu dovolené informuje pan místostarosta.
• Pan místostarosta připomíná, že hlavním úkolem nyní je připravit připomínky k návrhu

Metropolitního plánu, které by mělo zastupitelstvo městské části projednat 24.7. V pondělí
16.7. se sejde Komise pro výstavbu, která se návrhem připomínek bude také zabývat. Pokud by
zastupitelé měli nějaké připomínky, mohou nám je zaslat. Při projednávání v zastupitelstvu
budeme schvalovat bud‘ jednotlivé připomínky, nebo celý tisk dohromady. Připomínky budou
k lokalitám, k výškové regulaci, k Pusté vinici, k veřejně prospěšné stavbě retenční nádrž
Rybáře atd..

• Vstup do zdravotního střediska je dokončený. Paní Stavovčíková připomíná, že někdo zavírá
vstupní vrátka a pacienti nemohou vstoupit. Také otevírání vrátek z ordinace není v ideálním
režimu. Proběhne jednání s paní MUDr. Wiererovou k průběhu zastupování v ordinaci Sádky a
možnosti rozšíření ordinačních hodin.

• Pan místostarosta vyval pana Kavana k podání informace k přípravě Trojského vinobraní. Pan
Kavan — termín 8. 9. je definitivní, řízené degustace letos nebudou ve sklepích, ale budou v
kavárně. Zatím nemáme kapelu na jižní nádvoří. Paní Tůmová — navrhuje amatérskou skupinu,
která má čas a možnost.

• Pan místostarosta informuje o Dnech evropského dědictví, které budou v Troji v sobotu 15. 9.
• Dokončuje se hřiště MŠ, termín dokončení je 8. 8., aby od 1. 9. mohla hřiště využívat MŠ.
• Pan místostarosta — po prázdninách by se měly sejít všechny komise, aby na konci volebního

období zhodnotily svou činnost, na kterou by měly navazovat komise v novém volebním
období. U Komise pro životní prostředí a zdraví budou dále tématem stanoviště separovaného
odpadu, koše u valu apod..

Bod 4— Diskuze, závěr
Paní Stavovčíková se dotazuje na stav přípravy domu převozníka. Pan místostarosta — po
prezentaci obyvatelům Podhoří máme variantu, která se projednává.



Pan Kavan — dopravní značky Obytná zóna v ulici Pod Havránkou jsou často poražené a leží na
zemi. Uchycení v terénu nefunguje. Pan místostarosta — požádal vedoucího Odboru dopravy ÚMČ
Praha 7 pana Ing. Kovaříka, aby vydal rozhodnutí k lepšímu upevnění a menšímu rozměru značek.
Pan Kavan — navrhuje umístit na značky emblém odtahové služby, aby to varovalo řidiče a
neparkovali mimo vyhrazená místa. Pan místostarosta - u křižovatky Na Kovárně je domluveno
provizorní dopravní řešení, než se rozhodne o stavbě kanalizační oddělovací komory na křižovatce
a bude se moci začít stavět nová křižovatka.
Pan Kavan — biograf ve Vinném sklepě poběží v pondělí a pátek s drobnými výjimkami od 21
hodin.

Předsedající děkuje přítomným členům zastupitelstva za účast a připomíná, že příští jednání
zastupitelstva bude 24. července 2018.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17: 50 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle 92 ve spojitosti s 61 odst. 1
zákona č. 13 1/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,

Zápis byl vyhotoven dne 12. 7. 2018

Zapisovatel: Ing. Irena Marková

Overovatele: Jan Kavan dne

ĺ
/

Mgr. Kateřina Tůmová dne .1

Místostarosta: Ing. arch. Tomáš Drdácký .1 dne

Razítko obce:


