
 

 

Č.j..: MCPPK 00769/2015 
 

ZÁPIS Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA DNE 14. 12. 2015 

 
- 12  - 

 
Přítomni:  p. Novotný, ing. Hofman,  ing. Návrátil,  prof. Vymazal, ing. Kozák, ing. Tichý,  
  Ing. Kyzek, Ing. Vacovský 
 
Omluveni: Mgr. Vokáč – tajemník ÚMČ 
Neomluveni:  
Hosté:  p. Masopustová, p. Jamrich,  
 
 

P R O G R A M:  
 

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, projednání pořadu zasedání a jeho schválen 
2. Prezentace projektu „Společná stezka ul. K Tuchoměřicům“ 
3. Podnět na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy na pozemcích p.č. 319/1, 319/2 

v k.ú. Přední Kopanina  
4. Prodej pozemku p.č. 801/2 v k.ú. Přední Kopanina 
5. Záměr prodeje pozemku p.č. 134/1 v k.ú. Přední Kopanina 
6. Přijetí rozpočtového provizoria na rok 2016 na období do schválení rozpočtu, včetně 

schválení jeho pravidel 
7. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. – návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na 

pozemku p.č. 731/1 v k.ú. Přední Kopanina 
8. Schválení předání pamětní medaile paní Veronice Žilkové 
9. Schválení ceníku inzerce v periodiku Kopaninské listy na rok 2016 
10. Úprava rozpočtu na rok 2015 
11. Komise výstavby 
12. Info  
13. Různé      

 

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

 
 

1. Zahájení – starosta zahájil zasedání ZMČ PRAHA – PŘEDNÍ KOPANINA v 19.07 hodin 
a uvítal všechny přítomné, určení ověřovatelů zápisu – p. Novotný, ing. Kozák 
Projednání pořadu zasedání a jeho schálení /8-0-0/  
 
Doplňuje se o body: 
− rekapitulace předpokládaných projektů v r. 2016 a následujících 
 
2. P. starosta shrnul projekty, u kterých se předpokládá realizace v příštím roce.  Jde 
zejména o 
- opravy a rekonstrukce penzionu Oto 
- kruhový objezd u Akcízu 
- cyklostezka a pěší stezka do Nebušic 
- park podél ulice K Tuchoměřicům



 

 

- rekonstrukce a rozšíření ulice za mostem směrem na Tuchoměřice 
- náměstíčka (úprava místních křižovatek) 
- oprava ulic K Padesátníku,, Do Roklí, Máří Magdaleny 
- osvětlení u samoobsluhy 
- revitalizace bývalé silnice na letiště 
- nová čistička, odkanalizování Prelát 
 
3. Prezentace projektu „Společná stezka ul. K Tuchoměřicům“. P. ing. Fiala představil 

projekt cyklostezky a stezky pro pěší v ul. K Tuchoměřiců – Nebušice a řešení přechodu 
křižovatky u Akcízu. 

 
4. Aktuální stav v provozu penzionu. P. Pospíšil informoval zastupitele o zásadních 

provozních problémech provozu penzionu a požádal o posouzení možností modernizace 
zejména infrastruktury objektu (topení, odpady apod.). P. starosta konstatoval, že 
zastupitelstvo musí posoudit případnou modernizaci na základě projektu, který by řešil 
problematiku komplexně. 

 
5. Podnět na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy na pozemcích p.č. 319/1, 319/2 
 v k.ú. Přední Kopanina. Zastupitelstvo předložený projekt schválilo (hlasováno 8-0-0). 
 
6. Prodej pozemku p.č. 801/2 v k.ú. Přední Kopanina – jedná se o prodej s.p. Lesy České 

republiky, které souhlasí se zřízením věcného břemene pro provoz cyklostezky a 
provedou realizaci rekonstrukce lesní cesty. Zastupitelstvo s prodejem souhlasí 
(hlasováno 8-0-0). 

 
7. Záměr prodeje pozemku p.č. 134/1 v k.ú. Přední Kopanina. Zastupitelstvo souhlasí 

(hlasováno 7-0-1). 
 
8. Přijetí rozpočtového provizoria na rok 2016 na období do schválení rozpočtu, včetně 

schválení jeho pravidel (hlasováno 8-0-0). 
 
9. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. – návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na 

pozemku p.č. 731/1 v k.ú. Přední Kopanina. Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného 
břemene za cenu Kč 1.000,-/m bez DPH (hlasováno 8-0-0). 

 
10. Schválení předání pamětní medaile paní Veronice Žilkové za nezištnou spolupráci  na 

akcích MČPK. Zastupitelstvo souhlasí (hlasováno 8-0-0). 
 

11. Schválení ceníku inzerce v periodiku Kopaninské listy na rok 2016, (hlasováno 8-0-0). 
 

12. Úprava rozpočtu na rok 2015. Zastupitelstvo schválilo změny rozpočtu, včetně přesunů  
mezi jednotlivými kapitolamim – rozpočtová opatření č. 25,26,27 a č. 2148, 3068 
(hlasováno 8-0-0). 

 
13. Komise výstavby - ing. Tichý informoval o činnosti komise výstavby. 

 
14. Info – p. Novotný informoval o připomínkách občanů k provozu prodejny potravin 

(nedostatečný sortiment potravin, velký podíl nepotravinářského zboží, kultura prodeje). 
 

15. Různé 



 

 

 pí. Masopustová přednesla své požadavky na finanční kompenzace a harmonogram prací 
 údržby zeleně. 
 Zastupitelstvo navrhuje uzavřít dohody s několika občany na úklid a údržbu 
 veřejného prostranství v bezprostřední blízkosti jejich bydliště. 
 P. Jamrich přednesl podnět k prověření rozsahu demoličních prací na Hokešově náměstí a 
 a vjezdu těžké techniky. 
  

 
Zasedání ukončeno v  21.36   hod. 
 
Termín příští schůze:   25. 1. 2016  19.00 hod 
 
Zapsal: ing. Jiří Vacovský      
 
Za správnost: ing. Milan Hofman     
 
Ověřili: p. Novotný, ing. Kozák  

 


