
 

 

Č.j..: MCPPK00698/2015 
 

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA DNE 9. 11. 2015 

 
- 11  - 

 
Přítomni:  p. Novotný, ing. Hofman,  p. Navrátil,  prof. Vymazal, ing. Kozák, ing. Tichý,   
  p. Kyzek, ing. Vacovský, Mgr. Vokáč - tajemník 
Omluveni:  
Neomluveni:  
Hosté:  pí. Masopustová, pí. Skálová, p. Vojtěch, p. Holeček, pí. Holečková, p. Jamrich, p. 

Jamrich st., pí. Burianová 
 
 

P R O G R A M:  
 

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, projednání pořadu zasedání a jeho schválení 
2. Podnět na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy na pozemku p.č. 698/48 v k.ú. 

Přední Kopanina  
3. Lesy České republiky, s.p. – žádost o koupi pozemku p.č. 801/2 v k.ú. Přední Kopanina 
4. Smlouva o provozu a údržbě veřejného osvětlení se společností ELTODO-CITELUM, 

s.r.o. 
5. Projednání výsadby dřevin u objektů K Padesátníku 10 (úřad, penzion a restaurace) a 

K Padesátníku 118 (samoobsluha) 
6. Ustanovení inventarizační komise 
7. Komise výstavby 
8. Úprava rozpočtu na rok 2015  
9. Info  
10. Různé      

 
Zasedání ZMČ je dle zákona č. 131/2000 Sb. veřejné. 

 
 

1. Zahájení – starosta zahájil zasedání ZMČ PRAHA – PŘEDNÍ KOPANINA v 19 hodin a 
uvítal všechny přítomné, určení ověřovatelů zápisu – prof. Vymazal, p. Kyzek 
Projednání pořadu zasedání a jeho schálení /8-0-0/ 
 
Doplňuje se o body: 
- likvidace stromu v ul. Do Roklí 
- Hasičská jednotka Nebušice   
 
2. Pí.  Skálová informovala o nebezpečném stromu v ul. Do Roklí a dala podnět k 
úpravě/likvidaci. Bude provedeno místní šetření a přijato opatření.   
 
3. P.  Vojtěch z hasičské jednotky Nebušice poděkoval za zapůjčení kompresoru od MČPK. 

Zastupitelstvo vyjádřilo spokojenost s dosavadní spoluprací. 
 



 

 

4. Podnět na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy na pozemku p.č. 698/48 v k.ú. 
Přední Kopanina. Zastupitelstvo se seznámilo s předloženou žádostí a podpořilo variantu 3 
všeobecně smíšené zástavby (hlasováno 8-0-0). 

 
5. Lesy České republiky, s.p. – žádost o koupi pozemku p.č. 801/2 v k.ú. Přední Kopanina – 

jedná se o lesní cestu v délce 650 m v neudržovaném stavu. Předpokládá se využití této 
komunikace pro napojení a další prodloužení cyklostezky až do MČ Nebušice. Lesy ČR 
předložily návrh na opravu cesty v případě, že jim bude umožněno ji odkoupit za cenu Kč 
50,-/m2. Zastupitelstvo s prodejem souhlasí za podmínky zřízení věcného břemene pro 
provoz cyklostezky a realizace rekonstrukce lesní cesty (hlasováno 8-0-0). 

 
6. Smlouva o provozu a údržbě veřejného osvětlení se společností JADUTA A ELTODO-

CITELUM, s.r.o. v ul. Do Roklí. Smlouva upravuje bezúplatný převod vlastnictví osvětlení 
a podmínky provozování osvětlení. Zastupitelstvo souhlasí (hlasováno 7-0-1). 

 
7. Projednání výsadby dřevin u objektů K Padesátníku 10 (úřad, penzion a restaurace) a 

K Padesátníku 118 (samoobsluha). P. starosta seznámil přítomné se studií výsadby. 
Zastupitelstvo s návrhem souhlasí, s tím, že bude doplněn o další 2 stromy (hlasováno 7-0-
1). 

 
8. Ustanovení inventarizační komise. P. starosta navrhl následující členy: pí. Doksanská,    

            ing. Kozák, p. Novotný, pí Urbanová (hlasováno 6-0-2). 
 
9. Komise výstavby, ing. Tichý informoval o činnosti komise výstavby. 

 
10. Úprava rozpočtu na rok 2015, zastupitelstvo projednalo a schválilo úpravu rozpočtu 

spočívající v přesunech položek mezi kapitolami již schválených výdajů a příjmů 
(hlasováno 8-0-0). 

11. Info – p. starosta informoval o návštěvě na MHMP a diskuzi o financování v následujícím 
roce (zejména výstavba objektu na Hokešově náměstí – probíhá výběrové řízení na 
zhotovitele s předpokladem ukončení v závěru roku). P. starosta dále informoval o 
proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření městské části za období od 1. 1. 2015 do 
30. 9. 2015, za které nebyly zjištěny chyby a nedostatky  

12. Různé 
            pí. Masopustová přednesla svůj komentář k poslednímu vydání Kopaninských listů 
            p. Holeček přednesl požadavek na doplnění osvětlení v ul. Maří Magdaleny. P. starosta        
            informoval o schváleném projektu a jeho předpokládané realizaci v příštím roce. 

 
Zasedání ukončeno v 20.17 hod. 
 
Termín příští schůze:   14. 12. 2015  19.00 hod 
 
Zapsal: ing. Jiří Vacovský      
 
Za správnost: ing. Milan Hofman 
 
Ověřili: prof. Vymazal, p. Kyzek 
 


