
Č1.. : IracrPK 0033 I l20I5

ZAPIS Z 7. ZASEDANI ZASTUPITELSTVA
Y Y ,

MC PRAHA . PREDNI KOPANINA DNB 25. 5.2015

- 7  -

Přítomni: p' Novotný' ing. Hofmail, P.Návrátil, ing. Vacovský, prof. Yymaza|,p.
Kyzek , ing. Kozák, ing. Tichý, Mgr. Vokáč _ tajemník

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté: pí. Masopustová, ing. Cigánek, p. Jamrich, p. Medek Kopaninský

PROGRAM:

I. Zahájern, určení ověřovatelů zápísu, projednání pořadu zasedéní a jeho schválení
2' Ing. Tomáš Ciganek _ informace o činnosti fotbalového klubu FC Přední Kopanina a
projekt spolupráce mezi fotbalovým klubem a městskou částí Praha * Přední Kopanina
3. Projednríní závěrečného účtu za rok 201 4
4. Schválení Smlouvy o poskýnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
5' Schválení Dodatku darovací smlouvy Z programu Dobré sousedství Letiště Praha, a.s.
6' Komise výstavby
7.Uprava rozpočtu na rok 2015
8. Info - 1. Vodohospodářská spol. s.r.o.- vyúčtování položek kalkulace vodného a stočného
v rcce20l4
9. Různé

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha _ Přední Kopanina je dle zákona č. 13Il2000
Sb., o hlavním městě Praze, veřejné.

1. Starosta zahájíI zasedání v 19:00 hod., uvítal přítomné. Poté předložil program zasedáni.
Doplňuje se bod:

. odsouhlasení dodatku ke smlouvě o vybudování vodovodního řadu.
o Změna rozpočtu č. 6 20|5
Program byl v doplněné podobě zastupitelstvem schválen (hlasováno s-0-0). Byli
stanoveni zapisovatel a ověřovate|é zápisu, ing. Koziík, p. Novotný.

2. P. starosta předložil k projednrání návrh závěreěného účtu obce a účetní závěrky za rok
2014. Zastupitelstvo návrh projednalo. Starosta informoval' Že městská č,ást hospodďila dle
schválených zásad, sezniímil zastupitelstvo se Závětečným inventarizačním zápisem za rok
2014, se Zprávou o hospodaření městské ěásti Praha - Přední Kopanina za rok 2014 a se
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodďení za rck 2O|4. Zastupitelsíto závěrečný účet
MČ Praha _ Přední Kopanina a účetní závěrku za rok 2014, včetne zprávy o vyšledku
přezkoumání ho spodaření schválilo bez výfu ad (hlasováno 8 -0-0).

3. Změna rozpočtu č. 612015 _ schválen přesun jednotliuých položek příjmů a vydajů
(hlasováno 8-0-0).

4. Ing. Ciganek informoval o činnosti fotbalového klubu FC Přední Kopanina. Pan starosta
shrnul dosavadní spolupráci MČ s fotbalovým klubem. Zasfupitelstů posoudí možnosti
podpory dle předloŽených požadavků fotbalového klubu na příštim zasediní.



5. Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí CR _
zasfupitelstvo smlouvu schválilo (hlasovráno 8-0-0).

6' Schválení dodatku darovací smlouvy z programu Dobré sousedství Letiště Praha, a.s. _
zastupitelstvo dodatek schválilo (hlasoviíno 8 -0-0).

7. odsouhlasení dodatku ke smlouvě s p. Kulbulem o vybudování kanalizačního řadu na
pozemcích p.č.726,729l|,73ll1, vše v k.ú. Přední Kopanina. zastupitelstvo schválilo
dodatek ke smlouvě (hlasoviíno 8-0-0).

8. Komise výstavby
ing Tichý informovalo činnosti komise ýstavby
žádostpaní Česalové o opralrr a úpravu komunikace K Julianě před domem č.p. 90 -
vzhledem k finanční situaci a řadě naléhavých projektů' zastupitelstvo se roztrodlo
odložit shora uvedený požadavek ď do doby, kdy bude konkretizované plánované
urbanistické řešení přilehlé lokality,,K Háji..naproti objektu CNI Tisk servis,
K Juliáně 150.

9. Info
Vyúčtovaní položek kalkulace vodného a stočného v roce 2014 I. Vodohospodařská spol.
s.r.o. - zastupitelstvo vzaLo na vědomí.
P. starosta informoval o postupu přípravy projektu a následně rea|izace rnýstavby nové
čistírny odpadních vod.

10. Různé
P. starosta a p. Novotqý informovali o vandalismu v parku před rotundou sv. Mďí
Magdaleny (povalen pomník, poškozena vitrína aj.)
Letiště Praha potvrdilo finanční příspěvky pro MČ dle předložených projektů.

Zasedání ukončeno v 20.29 hod

Termín příští schůze: 22. 6.20|5 9.00

Zapsa|: ing. Jiří Vacovský

Za správnost: ing. Milan Hofman

ověřili: ing. Kozrák, p. Novotný


