
Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja,

konaného dne 5. 3. 2019, od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 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 25. 2. 2019 do 6.3.2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Předsedající přivĺtal na jednání pana senátora prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. a jeho asistenta
a poradce pana PhDr. Karla Höfera.
***

Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Mgr. Filipa Hájka a pana JUDr. Petr Hostaše.
Předsedající dále navrhl za členy návrhového výboru paní Kláru Foitlovou a pana Mgr. Michala
Petkova.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha- Troja
a) určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Filipa Hájka a pana JUDr. Petra Hostaše.
b) volí členy návrhového výboru paní Kláru Foitlovou a pana Mgr. Michala Petkova.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

***

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

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, kde oproti pozvánce zaslané členům
zastupitelstva a oproti informaci zveřejněné na úřední desce nenĺ uveden bod týkající se změny
územního plánu, který byl z programu stažen z důvodu neprojednánív Komisi pro rozvoj, krajinu
a výstavbu. Bod bude zařazen na jednání zastupitelstva ihned po projednání v komisi.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
V 18:05 se dostavila paní Mgr. Kateřina Tůmová.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:



Zastupitelstvo městské části Prah a-Troja schvaluje následující program zasedání:

1. Zahájení
2. Návrh na přidělení dotací z rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2019

3. Rozpočet Městské části Praha-Troja na rok 2019

4. Návrh změny Zásad pro používání prostředků fondu zaměstnavatele v důsledku novely

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

5. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti v oblasti činností

vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů

6. Informace starosty

7. Diskuze, závěr

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

O slovo se přihlásil pan senátor prof. Hampl. Přišel pozdravit zastupitele z titulu toho, že je

senátorem za volební obvod 27, jehož součástí je Městská část Praha-Troja. Nabídl pomoc

v legislativním procesu, pokud by městská část potřebovala, je možno s ním konzultovat. V

Senátu se neformálně schází pražští senátoři a je to platforma pro koordinaci věcí. Uvedl, že

není občanem MČ Praha-Troja, ale vyrůstal přes řeku v Holešovicích a jelikož se chtěl stát

ekologem a trávil čas v Zoologické zahradě, zná dobře městskou část.

Pan starosta poděkoval za nabídku konzultací. Když pan senátor zmínil ZOO, tak Troja má

vzhledem k ZOO určité těžkosti spojené s dopravou návštěvníků zahrady. Zvláště nyní, když není

Trojská lávka.
Paní Karlíková se dotázala, kde pana senátora můžeme najít. Pan senátor odpověděl, že bud‘

přímo v senátu nebo má kancelář U železné lávky 10, Praha 1— Malá Strana. Je třeba se dopředu

objednat. Pan senátor nabídl, že pokud by ktomu byl věcný důvod, může přijít i přímo do

městské části.

Bod 2 — Návrh na přidělení dotací z rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2019

Pan starosta přečetl důvodovou zprávu. ZMČ vyhlásilo dotační řízení a přihlásilo se 21 žadatelů

s požadovanou částkou 1. 127 000 Kč. Grantová komise projednala žádosti a bodováním určila

pořadí žádostí a podle toho potom navrhla částku k finanční podpoře. Pan Petkov — komise se

snažila přidělit takovou částku, která by, i když je nižší než požadovaná, nezabránila projekt

realizovat. Paní Karlíková se ptá na žádost TJ Sokol Troja k podpoře činnosti oddílů. Pan starosta

vysvětluje, že již předcházející grantová komise v minulosti stanovila, že dotace půjde

v převážné míře pro oddíl všestrannosti, tedy cíleně pro obyvatele Troje. Pan Hostaš — celkové

náklady projektu jsou 619 tis Kč a žádají o 75 tis. Kč, takže rozdíl musí být dokryt z jiných zdrojů.

Paní Karlíková — pokud TJ Sokol žádá o dotaci, tak příspěvky členů asi nestačí. Pan starosta — toto

nedokážeme zde zodpovědět, je to dotaz na valnou hromadu Sokola. Vím, že v roce 2018 měl

Sokol ztrátu 40 tis. Kč. I na grantové komisi byl příspěvek TJ Sokolu Troja diskutován. Plnou

částku dostal pouze FOKUS Praha, protože se umístil na prvním místě. Pan Hájek se dotazuje na

žádost Příměstského parku Trojská kotlina, který také dostává vysokou částku. Pan Drdácký

vysvětlil společný projekt MČ Praha Troja, MČ Praha 7, MČ Praha 8, MČ Praha 6 a spolku Koalice

pro řeky. Jeho úkolem je koordinovat záměry městských částí, aby se rozvíjely hodnoty Trojské



kotliny, které městská část dlouhodobě podporuje. Projekt se skládá ze čtyř částí — diskuze ve
Staré škole k průzkumům, které uskutečnil pan Hanus, druhou aktivitou je Den pro Trojskou
kotlinu, který by mohl nahradit Trojský den. Je to veřejné setkání se sportovním programem na
louce a výstavou, která navazuje na výstavu v roce 2016, kterou organizoval IPR hl.m.Prahy. Třetí
částí bude přenesení výstavy do všech čtyř MČ tak, že si každá městská část vytiskne výstavní
panely a umístí je ve své budově. Čtvrtou částí projektu je vydání publikace — kam za Odbor
ochrany prostředí MHMP přispěje Ing. Rom, za Příměstský park Trojská kotlina paní arch. L.
Burgerová a pan Drdácký, za Agenturu ochrany přírody a krajiny Ing. Tomáš Just, za IPR
hI.m.Prahy Ing. Š. Špoula a MgA. M. Kundrata a křest knihy by měl být na Trojském vinobraní.
Ing. Karlíková se dotazuje, zda jsou v projektu uloženy konkrétní úkoly. Pan Drdácký — MČ se
shodly na společných prioritách, které byly také publikovány v časopise TROJA. Projekt vychází
ze stanov, propaguje Trojskou kotlinu, má sídlo v Troji. Podstatnou částí aktivit spolku je sdílení
idejí přírodního parku jako konceptu společné správy a péče. Je složité koordinovat spoustu
subjektů na regionální spolupráci, proto vznikl spolek. Pan starosta vysvětluje, že ještě
v minulém volebním období to vypadalo, že hlavní město dá grant na provozování tohoto
spolku, to se zatím nestalo, ale doufáme, že vtomto období ktomu dojde. Pan Hostaš se
dotazuje k žádosti Č. 9—Tradiční akce pro rodiny a děti V Troji. Pan Petkov—spolky, které žádají,
jsou nové a působí až na severu MČ. Proto komise navrhla pro začátek malý příspěvek. U jiné
žádosti, kterou podal obdobný spolek na zpevnění stezek, zde komise shledala větší přínos. U
další žádosti tohoto spolku komise vyhodnotila nulový přínos, protože se projekt týká pouze
části území a bylo by vhodné řešit celé území koncepčně. Pan Hájek se dotazuje, zda máme
nějaké kontrolní mechanismy, jak projekt dopadl. Pan starosta — povinnosti žadatele jsou dány
ve smlouvě na poskytnutí dotace. Až nová akce přijde do podvědomí občanů, tak to budeme
více podporovat. Paní Karlíková se ptá na Obnovu vinice pod Hrachovkou. Je to nová akce. Pan
Petkov — po dlouhé diskuzi grantová komise dospěla k návrhu na výši dotace. Pan starosta
vysvětluje, že členové spolku pozemek vyčistili, a přitom měli pouze příslib, že to budou moci
užívat. Pozemek bude pronajat na 30 let a bude vybudován plot, o který se musí starat. Bude to
kultivace místa. Pan Hostaš — měl jsem připomínku k akci pro děti, zda ji máme podpořit, ale je
tam malá částka. Pan Petkov — pokud se akce ujme, tak v budoucnu můžeme podpořit více. Pan
starosta — podpořit chceme malou částkou pro rozjezd. Pan starosta se dotazuje, zda někdo ze
zastupitelů navrhuje nějakou změnu ve výši grantů. Paní Karlíková se ptá, proč se rozdělilo více
peněz, než se předpokládalo. Pan Petkov vysvětluje, že přišlo více žádostí než v minulosti a byly
to vhodné projekty.
Návrh na změnu výše dotace navržené grantovou komisí nebyl vznesen.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí
důvodovou zprávu o průběhu dotačního řízení na rok 2019

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 2019“ jednotlivým
žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 539 000 Kč formou
neinvestiční dotace.

c) schvaluje
přidělenífínančních 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 2019“ pro Základní školu, Praha
7, Trojská 110 ve výši 28 000 Kčformou zvýšení neinvestičního příspěvku v roce 2019

d) schvaluje
vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Praha-Troja na
rok 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

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

f) ukládá tajemnici
zapracovat přidělené dotace a zvýšený příspěvek Zókladní škole, Praha 7, Trojská 110 do
rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2019

g) ukládá tajemnici
písemně sdělit neúspěšným žadatelům bez zbytečného odkladu, že jejich žádosti nebylo
vyhověno, včetně důvodu nevyhovění

termín plnění 31. 3. 2019

Pan místostarosta navrhuje doplnit usnesení v bodě e) o přílohy č. 3 a Č. 4. Příloha č. 3 bude
samostatná veřejnoprávní smlouva pro TJ Sokol Troja u žádosti č. 12, kde bude uvedena
podmínka využití dotace z 80 % pro oddíl všestrannosti a příloha č. 4 bude samostatná
veřejnoprávní smlouva pro SPCCH, kde bude uvedena podmínka, že celá dotace bude využita
jako příspěvek na pobyt pouze občanů s trvalým pobytem v Městské části Praha-Troja.

Pan starosta předkládá nový návrh bodu e) usnesení
e) ukládá

starostovi zpracovat a podepsat veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení týkající se žádosti č. 12 pro TJ Sokol Troja a dle přílohy č.
4 tohoto usnesení týkající se žádosti č. 16 pro SPCCH v ČR.

a dává hlasovat o novém návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 23 bylo schváleno.

Pan senátor prof. Hampl i jeho asistent PhDr. Häfer opustili v 18:40 hod jednání zastupitelstva.

***

Bod 3 — Rozpočet Městské části Praha-Troja na rok 2019
Pan starosta uvedl, že návrh rozpočtu na rok 2019 byl zveřejněn a nedostali jsme žádné
připomínky. Paní Marková krátce seznámila s návrhem rozpočtu. Paní Foitlová informovala o
jednání finančního výboru k návrhu rozpočtu, který doporučuje zastupitelstvu rozpočet schválit.
Paní Karlíková se ptá na rozdíl v příjmech u podílu na rozpočtu hl.m. Prahy v letošním roce oproti
minulým letům. Pan Marková vysvětlila, že u upraveného rozpočtu v roce 2018 a 2017 jsou již
zahrnuty dotace z rozpočtu hl.m.Prahy poskytnuté během celého kalendářního roku, zatím co u
návrhu rozpočtu se musí počítat pouze podíl na rozpočtu hl.m.Prahy, který je znám na začátku
roku. Paní Karlíková a pan Hostaš se zajímají o navrhovaný počet zaměstnanců, zda by změnu
počtu zaměstnanců, která by mohla nastat během roku, mohl schvalovat pan starosta
v kompetenci rady městské části. Paní Marková vysvětlila, že pan starosta vykonává pravomoci
Rady městské části tam, kde rada není zřízena, ale pravomoc stanovit počet zaměstnanců je



z této kompetence vyňata a zákonem je svěřena zastupitelstvu. Zatím se počet zaměstnanců
během roku nikdy neměnil. Pan starosta uvedl, že pokud by tato situace nastala, tak to předloží
na jednání.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:
a) bere na vědomí

zprávu o návrhu rozpočtu hlavní činnosti na rok 2019,
zprávu o plánu hospodářské činnosti na rok 2019 a střednědobém výhledu rozpočtu do
roku 2024

b) schvaluje
1. rozpočet Městské části Praha-Troja na rok 2019

s objemem přijmů po konsolidaci ve výši 12 814 000 Kč
s objemem výdajů po konsolidaci ve výši 16487000 Kč
rozdíl mezi příjmy a výdaji po konsolidaci ve výši 3 673 000 Kč je kryt třídou 8 -

financování, tzn. zapojením finančních zdrojů vytvořených v minulých letech,
dle příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení

2. přijmy a výdaje účelového fondu MČ Praha-Troja — Fondu zaměstnavatele v roce 2019,
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

3. plán hospodářské činnosti MČ Praha-Troja na rok 2019
s objemem výnosů ve výši 9 200 000 Kč
s objemem nákladů ve výši 5 530 000 Kč
a hospodářský výsledek ve výši 3 670 000 Kč,
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

4. střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha-Troja do roku 2024 dle přílohy č. 5
tohoto usnesení

5. systemizovaný počet pracovníků zařazených do úřadu městské části je 18 pracovníků, tj.
15,5 úvazků,

c) ukládá
tajemnici ÚMČ prostřednictvím ekonomického oddělení provést zadání rozpočtu do
programu Gordic a předat podklady o schválení rozpočtu na MHMP,

d) zmocňuje
starostu MČ Praha Troja provádět rozpočtová opatření v rozpočtu MČ Praha Troja na rok
2019 do výše 500 tis. Kč vjednotlivých případech, které se týkají:
a) přesunu rozpočtových prostředků, při nichž se jednotlivé přijmy a výdaje navzájem

ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových
přijmů a výdajů,

b) zvýšení rozpočtu při‘jmů a výdajů zapojením fondů MČ Praha — Troja,
c) provádění změn rozpočtu, vyplývajících z poskytnutých účelových transferů (dotací)

do rozpočtu Městské části Praha-Troja ze státního rozpočtu, z rozpočtu Hlavního
města Prahy nebo zfondů Evropské unie, nadací apod. a z přijatých pojistných
plnění, bez finančního omezení.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 24 bylo schváleno.

***



Bod 4 — Návrh změny Zásad pro používání prostředků fondu zaměstnavatele
v důsledku novely zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Paní Marková seznámila s důvodovou zprávou a vysvětlila důvody změny Zásad pro používání
prostředků fondu zaměstnavatele. Paní Karlíková se dotázala, zda byly příspěvky valorizovány a
zda se upravují u nižších úvazků. Paní Marková odpověděla, že příspěvky nebyly za posledních
15 let valorizovány a jsou poskytovány od určitého rozsahu a délky pracovního úvazku ve stejné
vysi.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha- Troja po projednání:
a) bere na vědomí

důvodovou zprávu ke změně Zásad pro používání prostředků fondu zaměstnavatele
b) schvaluje

Zásady pro použití prostředků fondu zaměstnavatele, uvedené v příloze č. 1
c) ukládá

tajemnicí úřadu městské části Praha-Troja realizovat použití prostředků fondu
zaměstnavatele ve smyslu tohoto usnesení

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 25 bylo schváleno.

***

Bod 5— Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti v oblasti
činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Paní Marková seznámila zastupitele s průběhem kontroly a přijatými opatřeními k odstranění a
předcházení nedostatků uvedených v protokolu o kontrole. Tato kontrola proběhla v městské
části poprvé a shledala 3 nedostatky, z nichž jeden byl odstraněn ještě v průběhu kontroly a ke
dvěma bylo přijato opatření pana starosty. Žádný z nedostatků se netýkal toho, že by městská
část neposkytla informace a následovala by stížnost nebo odvolání řešené Magistrátem hl.m.
Prahy nebo soudem.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:
a) bere na vědomí

důvodovou zprávu k průběhu a výsledcích kontroly výkonu samostatné působnosti
v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

b) bere na vědomí
Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městské části Praha
Troja v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

c) bere na vědomí
Nařízení starosty č. 2/2019 z 10.1.2019

d) ukládá



tajemnici úřadu městské části Praha-Troja odeslat kontrolnímu orgánu zápis z 3.
zasedání ZMČ Praha-Troja včetně informace o přijatých opatřeních, zveřejnit tyto
dokumenty na úřední desce a kontrolnímu orgánu zaslat zprávu o odstranění nedostatků

Termín: 31.3.2019
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 26 bylo schváleno.

***

Bod 7— Informace starosty
Pan starosta rozdělil informace na dvě části — informace o stavbách, které se připravují a
informace o jednáních, které vedl od posledního jednání zastupitelstva.
Připravuje se stavba kanalizace a vodovodu Pod Havránkou, při jednáních s PVS byl potvrzen
termín zahájení březen 2019. Městskou část čeká rekonstrukce východní části jižní obvodové
zdi obecní zahrady a v části zdi výstavba garáže. Pan starosta upozorňuje, že v určitých
okamžicích dojde k omezení jízdního pruhu v Trojské ulici. Zahájí se rekonstrukcí zdí a stavba by
měla trvat do konce června. Stavbu bude provádět firma, která prováděla rekonstrukci
opukových zdí v západní části a u hřiště mateřské školy.
Informace o jednáních — pan starosta se setkal s radním Mgr. Janem Chabrem: seznámili jsme
ho se všemi kauzami vTroji — kauza připloceného pozemku u rezidence Korea, pozemky
Diplomatického servisu, požadavky na svěření pozemků, požadavky na výkup pozemků u valu.
Pan radní byl vstřícný a u jednání byl i pan ředitel Odboru hospodaření s majetkem Ing. Rak.
Pozemek pro ZOO od Čzú není na pořadu dne. Pan Petkov se dotázal na ploty u sokolské cesty,
zda MČ počítá s pokračováním rekonstrukce. Pan starosta sdělil, že MČ bude pokračovat
v obnově. Chceme ale, aby se plot přiblížil původnímu stavu, ne aby tam byly ocelové sloupky a
pletivo. Paní Karlíková — potom bude vyčištěna cesta? Pan starosta — to musí vyčistit TJ Sokol
Troja, protože je vlastníkem cesty. Probíhá diskuze o využití sokolské cesty. Pan Drdácký —

oplocení, které bylo realizováno městskou částí, tak bylo s brankou a je potřeba domluvit, zda
budeme do oplocení investovat v příštím roce.
Informace o jednáních u pana radního Ing. Scheinherra — proběhlo jednání, které vyvolali
obyvatelé ze spolku Klidná Troja a chtěli obousměrně uzavřít Trojskou ulici podél tramvaje.
Protože jim na jejich požadavek nikdo z města neodpovídal, podali stížnost. Výsledkem jednání
je, že MČ chce po rekonstrukci komunikaci obousměrně průjezdnou, nynější stav jednosměrné
komunikace nám do doby rekonstrukce vyhovuje. Také Praha 8 chce tuto komunikaci
obousměrně zprůjezdnit. Paní Pokorná — bylo by dobré i zpomalit tuto komunikaci. Pan starosta
— zatím není na rekonstrukci vydané stavební povolení, tak je možné zapracovat bezpečnostní
opatření. Další jednání s panem radním Scheinherrem bylo k lanovce. Naše stanovisko je, že
nesouhlasíme s trasou lanovky, která se dotýká usedlosti Sklenářka. Město chce tuto dopravu
z Prahy 6 na Prahu 8 řešit. Metro není reálné. Ve hře je tramvajová trať ze Suchdola přes most
do Podhoří. To je pro Troju nejhorší varianta. Jednání s panem radním bylo vstřícné. Vnímali
jsme podporu řešení dopravy do Troje z Bohnic formou světelné závory. Praha 8 se obává
častého uzavření komunikace K Bohnicím kvůli koloně, což od začátku roku zatím nenastalo.
Ještě bylo představení MČ u paní radní Třeštíkové, kde se MČ prezentovala. Pan starosta
informoval, že sousedské permanentky do Botanické zahrady budou za 100 Kč a budou k tomu
různé benefity. Pan ředitel Bc. Černý slíbil, že bude možné vyzvednout permanentky na vstupu
Na Kovárně a budou vydávány po celý rok a budou s nimi spojené ještě jiné výhody. Požádáme,
aby pan ředitel Černý sepsal informativní článek do časopisu. Pan Drdácký — máme jednání
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s namestkem primatora Ing. Hlubuckem, kde se chceme bavit o tom, jak chteji resit rozvoj ZOO.
Pan starosta — souhlasíme s novými stavbami v areálu, připomínky jsme měli k restauraci Gaston
a pavilonu Goril. Paní Tůmová — základní škola má se ZOO domluvu, že při nahlášení mají děti
vstup zdarma. Pan Hostaš — pokračoval bych v tom, že se chceme setkat s panem Hlubučkem,
aby ze své pozice zřizovatele inicioval širší komunikaci. Je v zájmu města, aby neprobíhaly války.
Paní Tůmová —jak probíhá příprava projektové dokumentace na rekonstrukci ZŠ. Pan starosta —

probíhá JŘBU a na příštím jednání ZMČ bude na programu schválení smlouvy o dílo se
zhotovitelem projektové dokumentace. Další jednání ZMČ bude 2.4.2019.

***

Bod 8— Diskuze, závěr

Pan starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedánĺ zastupitelstva v 20: 35 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 5. 3. 2019

Zapisovatel: Ing. Irena Marková

Ověřovatelé: Mgr. Filip Hájek

JUDr. Petr Hostaš

Starosta:
dne

‘f23. 7ď2Í7
dne

Razítko obce:


