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ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA DNE 26. 1. 2015 

 
- 3  - 

 
Přítomni:  p. Novotný, ing. Hofman, ing Tichý, ing. Návrátil, ing. Vacovský,  prof. Vymazal, 

p. Kyzek  
 
Omluveni: ing Kozák, Mgr. Vokáč – tajemník ÚMČ 
Neomluveni:  
Hosté:  pí. Jirkovcová, pí. Vojířová, p. Licehamer, p. Vojta 
 
P R O G R A M:  

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, projednání pořadu zasedání a jeho schválení 
2. Přeložení části komunikace K Prelátům – pozemek p.č. 734/1 v k.ú. Přední Kopanina 
3. Kalkulace vodného a stočného pro rok 2015 
4. Vyúčtování daru TJJ Přední Kopanina 
5. Vyúčtování daru ZŠ Nebušice 
6. Dopravní komise – Výstavba bytového objektu – Rezidence Kopanina – dopravní 

připojení na komunikaci Hokešovo náměstí 
7. Komise výstavby 
8. Info 
9. Různé 
 
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Přední Kopanina je dle zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, veřejné. 

 
1. Starosta zahájil zasedání v 19:05 hod., uvítal přítomné. Poté předložil program zasedání a 

doplnil  ho o následující body: 
- obsazení funkcí po zesnulé p. Mgr. Kovářové 
- změny v městské dopravě 
- návrh změny nájemného restaurace U Housliček 

Program byl v doplněné podobě zastupitelstvem schválen (hlasováno 7-0-0). Byli 
stanoveni zapisovatel a ověřovatelé zápisu p. Novotný, p. prof. Vymazal. 

2. Výstavba bytového objektu – Rezidence Kopanina – dopravní připojení na komunikaci 
Hokešovo náměstí. P. Licehamer informoval přítomné o postupu přípravných prací pro 
zahájení projektu. Souhlas s výstavbou je v současnosti podmíněn místním šetřením 
odboru výstavby Prahy 6. Zastupitelstvo požaduje vjezd do garáží objektu v úrovni 1. 
podlaží protějšího polyfunkčního domu, přičemž prostor mezi těmito dvěma objekty bude 
mít rovinatý charakter a bude navazovat na plánovanou úpravu Hokešova náměstí. 
Zástupci investora potvrdili, že ve směru do Hokešova náměstí nebudou žádné vikýře. 

3. Přeložení části komunikace K Prelátům – pozemek p.č. 734/1 v k.ú. Přední Kopanina 
Zastupitelstvo souhlasí s navrženým postupem (konzultovaným se zástupcem MHMP), tj. 
projektová příprava úpravy komunikace je možná až po závazném prohlášení žadatele, že 
nezbytný pozemek bude darován hlavnímu městu Praze (hlasováno 7-0-0). 

4. Kalkulace vodného a stočného pro rok 2015, zastupitelstvo projednalo a schválilo úpravu 
cen vodného a stočného – zvýšení celkové ceny o 6,38 % (hlasováno 7-0-0). 
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5. Vyúčtování daru TJJ Přední Kopanina – finanční dar na nákup jezdeckých stuh na 
dekorování vítězů .Zastupitelstvo odsouhlasilo vyúčtování (hlasováno 7-0-0). 

6. Vyúčtování daru ZŠ Nebušice – finanční dar na nákup vybavení (interaktivní tabule). 
Zastupitelstvo odsouhlasilo vyúčtování (hlasováno 7-0-0). 

7. Komise výstavby 
- ing. Tichý informoval o činnosti komise výstavby 
- p. starosta informoval o místním šetření v ulici Do Roklí (propadlá vozovka) 
a o záměru vyžádání si znaleckého posudku  
- p. starosta informoval o nové cenové mapě pro rok 2015 

Zastupitelstvo vzalo tyto informace na vědomí bez připomínek. 
8. Zastupitelstvo přijalo usnesení o novém počtu zastupitelů MČ PK – 8 členů.  

Zastupitelstvo schválilo doplnění komise ochrany životního prostředí – ing. Tichý, 
doplnění finančního výboru – p. Kyzek (hlasováno 6-0-1), předseda kontrolního výboru – 
ing. Vacovský (hlasováno 6-0-1). 

9. Návrh změny nájemného restaurace U Housliček. Pan Navrátil přednesl návrh na úpravu 
nájemného restaurace U Housliček v mimo sezónním období. Zastupitelstvo vzalo situaci 
na vědomí, shoda je v tom, že kvalitní restaurační provoz je v obci žádoucí. 
Zastupitelstvo věc projedná znovu na základě konkretní písemné žádosti nájemce.   

10. Změny v městské dopravě v souvislosti s prodloužením metra A. Zastupitelstvo 
s navrženými změnami nesouhlasí a trvá na zachování konečné autobusů u stanice metra 
Dejvická. 

11. Info  
 – p. Starosta informoval o přípravě nových webových stránek MČ, předpokládané 
 náklady cca 30 tis. Kč, zastupitelstvo vzalo na vědomí bez připomínek 
 - rovněž starosta informoval o záměru vybavit úřad novým notebookem (starý již 
 dosluhuje) a projektorem (celkové náklady cca 30 tis.), zastupitelstvo vzalo na vědomí 
 bez připomínek 
 - 29.6.2015 proběhne instalace pamětní desky Ferdinandu V. (z jeho daru byla rotunda 
 v 19.stol. obnovena) na zeď hřbitova. Při příležitosti této akce organizované farností 
 Tuchoměřice vystaví MČ obecní kroniky v restauraci U Housliček a proběhne oslava 730 
 let od první zmínky o Kopanině (r. 1285).  
12. Různé  

P. Novotný navrhl údržbové a renovační práce na čistírně odpadních vod svépomocí. 
Zastupitelstvo souhlasí. 
Bude proveden soupis nutných oprav komunikací (p. Novotný). 
Termín Masopustní veselice – 14. 2. 2015 od 15.00 hod, restaurace U Housliček, večerní 
program od 20.00 v restauraci U Housliček.  

 
 
Zasedání ukončeno v 21.15 hod 

 
Termín příští schůze:  23. 2. 2015  19.00 hod 
 
Zapsal: ing. Jiří Vacovský      
 
Za správnost:     
 
Ověřili: p. Novotný, p. prof. Vymazal 


