
 

 

Č.j..: MCPPK 00058/2016 

 

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MČ PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA DNE 25. 1. 2016 

- 13  - 
 

Přítomni:  p. Novotný, ing. Hofman, p. Navrátil,  prof. Vymazal, ing. Kozák, p. Kyzek,  
             ing.  Vacovský, Mgr. Vokáč – tajemník ÚMČ 

 

Omluveni: ing. Tichý 

Neomluveni:  

Hosté:  pí. Masopustová, pí. Štroblová, pí. Militká, pí. Filippi, pí. Vinařová, p. Vinař, pí. 
Nováková, p. Novák, p. Šíma, p. Kolín, p. Jamrich 

 

 

P R O G R A M:  
 

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, projednání pořadu zasedání a jeho schválení 
2. Schválení rozpočtu na rok 2016 
3. Prodej pozemku p.č. 134/1 v k.ú. Přední Kopanina 
4. Projednání podnětu na úpravu územního plánu - Výstavba rodinného domu na pozemku 

p.č. 358/15 v k.ú. Přední Kopanina, projednání změny indexu  míry využití území z A na 
C 

5. PREdistribuce, a.s. – návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 731/1 
v k.ú. Přední Kopanina 

6. Kalkulace vodného a stočného pro rok 2016 
7. Vyúčtování daru TJJ Přední Kopanina 
8. Vyúčtování daru ZŠ Nebušice 
9. Vyúčtování daru MČ Praha – Nebušice – vlastní Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
10. Stanovení odměn zastupitelům městské části Praha – Přední Kopanina  
11. Dopis paní Moniky Štroblové 
12. Komise výstavby  
13. Info  
14. Různé      

 

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

 

1. Zahájení – starosta zahájil zasedání ZMČ PRAHA – PŘEDNÍ KOPANINA v 19.00 hodin 

a uvítal všechny přítomné, určení ověřovatelů zápisu – p. Kyzek, prof. Vymazal 
Projednání pořadu zasedání a jeho schálení /7-0-0/  

 

Doplňuje se o body: 
− připomínky k práci zastupitelstva – pí. Masopustová (5-0-2) 
 

2. Schválení rozpočtu na rok 2016. P. starosta představil návrh rozpočtu MČ, který je 
navržen jako vyrovnaný. Celkové příjmy/výdaje jsou ve výši Kč 4.560 tis. Rozpočet byl 
zastupitelstvem schválen (hlasováno 7-0-0) 

 



 

 

3. Prodej pozemku p.č. 134/1 v k.ú. Přední Kopanina. Zastupitelstvo schválilo prodej 
pozemku za cenu Kč 100,-/m2 a pověřilo starostu podpisem smlouvy a zároveň 
odsouhlasilo dohody k ukončení nájmu se stávajícími nájemci (hlasováno 6-0-1) 

 

4. Projednání podnětu na úpravu územního plánu - Výstavba rodinného domu na pozemku 
p.č. 358/15 v k.ú. Přední Kopanina, projednání změny indexu  míry využití území z A na 
C. P. Šíma seznámil zastupitelstvo s podrobnostmi návrhu. Zastupitelstvo s navrženou 
změnou souhlasí (hlasováno 7-0-0). 

 

5. PREdistribuce, 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 
obvyklou cenu Kč 1.000,-/m bez DPH (hlasováno 7-0-0). 

 

6. Kalkulace vodného a stočného pro rok 2016. P. starosta připomněl přítomným dosažení 
plné kapacity stávající čistírny odpadních vod a záměr výstavby nové čistírny, která 
umožní připojení dalších účastníků. Pro rok 2016 je navrhováno zvýšení o 2,17 %, tj. o 
Kč 1,49 (hlasováno 5-0-2). 

 

7. Vyúčtování daru TJJ Přední Kopanina. Jezdecký oddíl předložil vyúčtování finančního 
daru na kokardy pro vítěze závodů. Zastupitelstvo s vyúčtováním souhlasí (hlasováno 7-
0-0), zároveň zastupitelé souhlasí s poskytnutím finanční podpory pro rok 2016 ve výši 
Kč 17.000,- (hlasováno 7-0-0). 

 

8. Vyúčtování daru ZŠ Nebušice – dar ve výši Kč 50.000,- byl využit na nákup 
audiovizuální techniky  (hlasováno 7-0-0). 

 

9. Vyúčtování daru MČ Praha – Nebušice – vlastní Jednotky sboru dobrovolných hasičů. 
Poskytnutá finanční částka byla použita na neinvestiční provozní výdaje (hlasováno 7-0-
0). 

 

10. Stanovení odměn zastupitelům městské části Praha – Přední Kopanina. P. starosta 
informoval o novém nařízení vlády o odměnách pro členy zastupitelstva. Zastupitelstvo 
schválilo zachování odměn ve stejné výši jako v předchozím roce a rozhodlo se je 
nezvyšovat (hlasováno 7-0-0). 

 

11. Dopis paní Moniky Štroblové. P. starosta přečetl dopis přítomným. V dopise pisatelka 
zmiňuje kvalitní služby poskytované provozovatelem prodejny potravin (šíře a kvalita 
sortimentu, otevírací doba, vstřícnost personálu). Ing. Kozák informoval o jednání k 
připomínkám k provozu prodejny potravin z předchozího zasedání zastupitelstva. Ke 
stížnosti na úklid v MČ p. starosta konstatoval, že v současné době není dostatek 
pracovníků pro zajištění úklidu, ale že se ÚMČ tímto problémem intenzivně zabývá. 

           Požadavek na příspěvek na odvoz odpadu zastupitelstvo v minulosti několikrát odmítlo. 
 

12. Komise výstavby. P. starosta informoval o připravovaných investičních akcích a činnosti 
komise výstavby 

            - rozšíření silnice za mostem směrem na Tuchoměřice  
            - dokumentace k odsouhlasení ke kruhovému objezdu u Akcízu – řešení výkupu pozemků 
 

13. Info – p. starosta o nadcházejících jednání o řešení výstavby nové čističky odpadních vod 
a dalších jednáních,  např. k přípravě realizace kruhového objezdu aj. 



 

 

P. Kyzek informoval o provedeném prořezu dřevin za pomoci hasičů v ul. Nové Domy.  
 

Dále p. Kyzek připomněl špatné řešení zastávek autobusů na Červeném vrchu. P. starosta 
informoval, že problémem se zabývají i na ÚMČ Praha 6.  
 

P. starosta informoval o provedené finanční kontrole, která proběhla bez závad. 
 

14. Různé 

 Pí. Masopustová přednesla připomínky k práci zastupitelstva a požádala o písemnou 

  odpověď. 
 

 P. Jamrich upozornil na problémy s parkováním v obytné zóně na Hokešově náměstí. 
  ÚMČ prověří  možnosti vyhrazených stání. 
 

 P. starosta vysvětlil pojem “vykuřování splaškové kanalizace”. Jde o metodiku k odhalení 
  černých přípojek dešťových svodů do splaškové kanalizace. 
 

Pozn.: 
Po schůzi zazněl od některých občanů požadavek na prodloužení, resp. odklonění některých 
spojů (alespoň dva denně) na trasu K Prelátům - Nové domy - Do Roklí - K Tuchoměřicům. 
Tento požadavek bude vznesen na nejbližších jednáních s příslušnými orgány města. 
Zapsal: Hofman 

 

 

  

 

Zasedání ukončeno v 20.57  hod. 
 

Termín příští schůze:   29. 2. 2016  19.00 hod 

 

Zapsal: ing. Jiří Vacovský      

 

Za správnost: ing. Milan Hofman     

 

Ověřili: p. Kyzek, prof. Vymazal  
 

 


