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zÁpts ZE 6. ZAsEDÁnvÍ ZAsTUPITBLSTVA
tvtČ PRAHA . pŘnnNÍ ropANINA DNE 27. 4.2015

Přítomni:

- 6  -

p. Novotný, ing. Hofman, ing. Návrátil, ing. Vacovský, prof. Yymaza|,p.
Kyzek, ing. Kozák, ing. Tichý

omluveni: Mgr. Vokáč _ tajemnít< Útt,tČ
Neomluveni:
Hosté: dle uložené presenční listiny

PROGRAM:

I. Zahájenl určení ověřovatelů zápisu, projednríní pořadu zasedání a jeho schválení
2. Schválení pronájmu nebýových prostor objektu K Padesátníku l18, Praha 6 _ Přední
Kopanina (prodejna, včetně potřebného provomího zénemí) )
3. Sponzorský dar Letiště Praha, a.s. na podporu projektů zaměřených na prevenci ochrany
Životního prostředí pro rok 2015 _ program ,,Žiieme zde společně.. - rámcová smlouva,
návrhy projektů
4. Komise výstavby: oprava komunikace p'č, 736 a části propadající se komunikace p.č.
760l|, ul. Do Roklí, vše v k.ú. Přední Kopanina
5. Připomínky k MHD v souvislosti s otevřením nov'ých stanic metra linky,,A..
6. Schválení návrhu na odpis pohledávek
7,Úpravarozpoětu na rok 2015
8' Reklamní předměty MČ Praha _ Přední Kopanina
9. Info
10.Různé

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha _ Přední Kopanina j e dle zákona č. l 3 I 12000
Sb., o hlavním městě Ptaze, veřejné.

l. Starosta zahájíI zasedéní v 19:02 hod., uvítal přítomné. Poté předložil program zasedríní.
Doplňuje se bod:
o Informace o pronájmu penzionu oTo (nájemce).
o Stanovisko k řešení křiŽovatky U Akcízu (ulK Tuchoměřicům/Tuchoměřická)
o Návrh smlouvy o sml. budoucí _ věcné břemeno, přeložka plyn
o Záměr prodeje části pozemkup. ě.42|
o Darovací smlouva pro ZŠ Nebušice
. Vstup MČ PK do svazu obcí postižených hlukem
o Návrh dělení pozemků
Program byl v doplněné podobě zastupitelstvem schválen (hlasoviáno s-0.0). Byli
stanoveni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ing. Tichý, p. Kyzek.

2. Schválení pronájmu nebýových prostor objektu KPadesátníku 118, Praha 6 _ Přední
Kopanina (prodejna, včetně potřebného provozního zazemi). P. Starosta a p. místostarosta
informovali o otevřeném výběrovém tizení na pronájem a o přijatych nabídkách.
Výběrová komise vyhodnotila předložené nabídky a doporučila zastupitelstvu ke
schválení nabídku s nejvyšším nabizeným nájemným. Pí. Kyzek Doktorová přednesla



stanovisko skupiny oběanů (petice přiložena) k podpoře nabídky zájemci o pronájem
prodejny z Íad místních občanů. Zastupitelstvo schválilo pronájem prodejny nabídce s
nejvyšším nájemným, pověřilo starosfu podpisem příslušných smluv. (hlasovríno 5-0-3).

3. Připomínky k MHD v souvislosti s otevřením noqých stanic metra linky ,,A... P. starosta
poděkoval občanům za všechny předloŽené připomínky. Všechny připomínky byly
uplatněny na příslušných místech, očekává se revize stávajícího řešení MHD.

4. Stanovisko k řešení křiŽovatky U Akcízu (ul K Tuchoměřicům/Tuchoměřická) pro
MHMP. Zastupitelstvo podporuje výstavbu kruhového objezdu na této křižovatce
(hlasováno 8-0-0).

5. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí _ věcné břemeno, přeložka plynu z pozemku p.ě.
74811, ul Nové Domy, na pozemek p.č. I92. Zastl,lpitelstvo odsouhlasilo uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí na ňizení věcného břemene za částku Kč 500 ,-Kč/bm a
pověřilo starostu podpisem smlouvy (hlasováno 6-0-2).

6. Záměr na prodej části pozemku p. č.42l (cca23 m2) za účelem bezpečnějšího přístupu k
pozemku. Zastupitelstvo se záměrem a s oddělením pozemku předběžně souhlasí
(hlasoviíno 7.0-l).

7. Darovací smlouva zŠ Nebusice. Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši Kč
50.000,- na niíkup audiovizuální techniky (hlasováno 8-0.0).

8' Návrh na vstup MČ PK do sdružení obcí postižených hlukem. Zastupitelstvo souhlasí se
vstupem do sdružení a pověřuje starostu jednráním v tomto směru (hlasovríno 8-0-0).

9. Žádost o stanovisko k náwhu vlastníků pozemků v zastoupení ing. Cigrínka o jejich
dělení věásti lokality,'K Háji..naproti objektu CNI Tisk servis, KJulirárrě 150.
Zastupitelstvo předběŽrě souhlasí s dělením pozemků s tím, Že požaduje předloŽení
konkrétního návrhu (hlasováno 8-0-0).

10. Sponzorský dar Letiště Praha, a.s. na podporu Projektů zaměřených na prevenci ochrany
životního prostředí pro rok 2015 _ progrÍrm ,,Zijeme zde společně.. - rámcová smlouva,
návrhy projektů: vybudovtíní vodovodu na Preláty, ,Úďržba ze|eně, komrrnální odpad
(velkoobjemové kontejnery), odstranění čemých skládek, revita|izace skládky a přípravné
práce pro zahájení výstavby parku v ul. Mďí Magdaleny (hlasováno 8-0-0).

ll.oprava komunikace p.č. 736 - bude projedniíno na příštím zasedáni po odbomém
posouzení.

|2. oprava části propadající se komunikace p.č. 760lI, ul. Do Roklí, vše v k.ú. Přední
Kopanina. Zastupitelstvo požaduje případné uplatnění nahrady škody po áotoviteli
opravy byvalého havarijního stavu shora uvedené komunikace d|e závěru znaleckého
posudku a souhlasí S opravou dle disponibilních finančních moŽností.

13. Schválení návrhu na odpis pohledávek _ zastupitelsfuo souhlasí s odpisem nedobytných
qohledávek s příslušenstvím z období 2005 v celkové \.ýši Kě 49 tis. (hlasovríno 8.0-0).

14.Uprava rozpočtu na rok 2015. Zastupitelstvo schválilo předložené rozpoětové změny na
straně příjmů a vydajů _ oprava propadlé komunikace Kč 400 tis, niákup knižního fondu
Kč 700, zateplení prodejny Kč 810 tis, dar TJ PK Kč 17 tis, rekonstrukce elektroinstalace
prodejny Kč 166 tis, příspěvek pro JSDH Nebušice Kč 20 tis, příspěvek v hmotné nouzi
Kč 8.800,- (hlasováno 8-0.0)

15. Reklamní předměty MČ praha _ Přední Kopanina _ triěko pro účastníky pochodu na
okoř, sportovní ponožky se makem MČ. Zastupitelstvo souhlasí s pořízením l00 ks
reklamních triček a 150 pffi sportovních ponožek v celkové ceně do Kč 20 tis (hlasovano
8-0-0).

16. P. starosta informoval o vyhlášení soutěže o nejhezčí dětské kresby s tematickou života
vPřední Kopanině pro připravovaný kalendríř na rok 2016. Uzávěrka soutěže |. zéři
2015, áčastnit se mohou děti do 15 let.
PoÍizeni dalších reklamních předmětů (karty, pexeso) - bude projednríno pro následující
rozpočtové období.



17.Info
ing. Tichý iďormoval o přípravě metropolitního planu HMP, další jednání 18.5.2015.
p. starosta informoval o moŽnostech financování projektu ,,ť;1stavba nové čistírny
odpadních vod.oa dále projektu ,,Odkana|izoviíní oblaiti ĚreHtv:;. 

-

18. Různé
- P. Radek Pospíšil, nájemce penzionu oTo, informoval o současném provonr penzionu- parlí Masopustová vyjádřila svuj néuor na úpravu autobusóvé zastávky v ul

K Tuchoměřicům (doplnění bočnice ěi bočnió - starosta přislíbil, že bude
posouzeno) a na vztahy s letištěm.

Zasedání ukončeno v 22.09 hod

Termín příští schůze: 25. 5,20|5 19.00 hod

Zapsa|: ing' Jiří Vacovský

Zasprávnost: ing. Milan Ho

ftr


