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ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA DNE 16. 3. 2015 

 
- 5  - 

 
Přítomni:  p. Novotný, ing. Hofman,  ing. Návrátil, ing. Vacovský,  prof. Vymazal, p.  
  Kyzek , ing. Kozák, Mgr. Vokáč – tajemník ÚMČ 
 
Omluveni: ing. Tichý 
Neomluveni:  
Hosté:  p. Jeřábek, městská policie, občané (dle uložené pres. listiny) 
 
P R O G R A M:  

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, projednání pořadu zasedání a jeho schválení 
2. Schválení rozpočtu na rok 2015 
3. Záměr pronájmu nebytových prostor objektu K Padesátníku 118, Praha 6 – Přední 
Kopanina (prodejna, včetně potřebného provozního zázemí)  
4. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů Nebušice 
5. Schválení zápisu do kroniky za rok 2014 
6. Dopravní komise 
7. Komise výstavby: Bourací práce objektu k bydlení a hospodářské budovy, Hokešovo 
náměstí 24 
8. Členství městské části Praha – Přední Kopanina ve Svazu městských částí hl. m. Prahy  
9. Info 
10.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 19:00 hod., uvítal přítomné. Poté předložil program zasedání. 

Doplňuje se bod: Informace o  aktuální situaci v přípravě výstavby bytového domu na 
Hokešově náměstí, informace o pokládce kabelu v ul. K Padesátníku. 
Program byl v doplněné podobě zastupitelstvem schválen (hlasováno 7-0-0). Byli 
stanoveni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ing. Kozák, p. prof. Vymazal. 

2. Sbor dobrovolných hasičů Nebušice – p. A. Vojtěch velitel jednotky hasičů představil 
nebušickou jednotku a informoval o její činnosti. Zastupitelstvo schválilo Smlouva o 
spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů 
Nebušice, finanční příspěvek Kč 20.000,-, (hlasováno 7-0-0). 

3. P. Vojta informoval projektové přípravě k územnímu řízení na Výstavbu bytového 
objektu – Rezidence Kopanina – dopravní připojení do ulice K Padesátníku.  

 Současně informoval o důvodech pro provádění bouracích prací - hospodářské budovy, 
 Hokešovo náměstí 24. Předpokládaný harmonogram – dle dokončení územního řízení a 
 zahájení stavebního řízení. 
 Dopravní obslužnost případné další související výstavby bude vždy řešena z ulice K 
 Padesátníku.



 

 

4. Informace o pokládce kabelu v ul. K Padesátníku a souvisejících dopravních omezeních – 
informaci podal a dotazy občanů zodpověděl p. Šindelář ze společnosti ELPO. 
Předpokládaný termín od 17.3. do 15.5. 2015, během stavby bude v souladu s platnou 
legislativou odstraněn strom (lípa) v chodníku, v trase kabelu. Zastupitelstvo vzalo 
informaci na vědomí bez připomínek.  

5. Záměr pronájmu nebytových prostor objektu K Padesátníku 118, Praha 6 – Přední 
Kopanina (prodejna, včetně potřebného provozního zázemí), zastupitelstvo schválilo 
podmínky výběrového řízení (hlasováno 7-0-0). 

6. Schválení zápisu do kroniky za rok 2014. P. Novotný seznámil přítomné s textem zápisu 
za období r. 2014. Zastupitelstvo zápis schválilo (hlasováno 6-0-1). 

7. Schválení rozpočtu na rok 2015. Zastupitelstvo schválilo rozpočet v předloženém 
(zveřejněném) znění (hlasováno 7-0-0). 

8. Dopravní komise – p. Starosta informoval o stavu přípravy projektu kruhového objezdu U 
Akcízu (předpokládaný termín realizace – do konce r. 2016, projekt i realizaci zajišťuje 
TSK). P. Kyzek připomněl problém se zakázaným parkováním na příjezdové komunikaci 
k letišti (je mimo katastr hl. m. Prahy). 

9. Komise výstavby 
 p. starosta informoval o činnosti komise výstavby, záměně plotu v ul. Do Roklí a 
 zbudování vjezdu v ul. Maří Magdaleny, zastupitelstvo vzalo na vědomí bez připomínek. 
10. Členství městské části Praha – Přední Kopanina ve Svazu městských částí hl. m. Prahy. P. 

Starosta informoval o vzniku Svazu městských částí HMP, který sdružuje tzv. „malé“ 
městské části. Zastupitelstvo souhlasilo s členstvím MČ PK (hlasováno 6-0-1) 

11. Info  
 p. Starosta informoval o návrhu pro MČ Nebušice na společnou tvorbu stolního 
 kalendáře s kresbami dětí pro rok 2016. Další postup v závislosti na stanovisku Nebušic. 
12. Různé  

- p. Starosta informoval o požadavku nájemce Penzionu na financování vzduchotechniky 
ve výši Kč 40 tis. Zastupitelstvo odsouhlasilo objednávku části zařízení – odvětrání 
sociálky a chodby v ceně 18 320,- bez DPH (hlasováno 7-0-0). 
- p. Novotný vznesl dotaz na další kolo protihlukových opatřeních Letiště Václava Havla 
Praha (výměna oken). Bude prověřeno. 
- p. Starosta seznámil přítomné s návrhem na propagační pexeso a hrací karty kvartetoj, 
obojí s kreslenými motivy z Přední Kopaniny. Rozhodnutí o případné realizaci na příštím 
zasedání.  

 
 
Zasedání ukončeno v 21.50 hod 

 
Termín příští schůze:  27. 4. 2015  19.00 hod 
 
Zapsal: ing. Jiří Vacovský      
 
Za správnost: ing. Milan Hofman     
 
Ověřili: ing. Kozák, p. prof. Vymazal 


