
 

 

Č.j..: MCPPK 00148/2016 
 

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA DNE 29. 2. 2016 

- 14  - 
 
Přítomni:  p. Novotný, ing. Hofman,  p. Návrátil,  ing. Tichý, ing. Kozák, p.Kyzek,   
  ing. Vacovský, Mgr.Vokáč 
 
Omluveni: prof. Vymazal 
Neomluveni:  
Hosté:  pí. Masopustová, , p. Jamrich, pí. Martínková, pí. Filippi, pí. Vinařová, p. Vinař, p. 

Havelka 
 
 
 

P R O G R A M:  
 
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, projednání pořadu zasedání a jeho schválení 
2. Záměr směny pozemku p.č. 114/4 za pozemek p.č. 724/4 v k.ú. Přední Kopanina  
3. Záměr prodeje pozemku p.č. 111/2 v k.ú. Přední Kopanina 
4. Smlouva o spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Nebušice  
5. Schválení zápisu do kroniky za rok 2015 
6. Komise výstavby  
7. Info  
8. Různé      
 

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

 

 
1. Zahájení – starosta zahájil zasedání ZMČ PRAHA – PŘEDNÍ KOPANINA v 19.05 hodin 
 a uvítal všechny přítomné, určení ověřovatelů zápisu – p. ing. Kozák, p. Kyzek. 
 Projednání pořadu zasedání a jeho schálení /7-0-0/  
 
Doplňuje se o body: 
−pamětní deska 
 

2. Záměr směny pozemku p.č. 114/4 za pozemek p.č. 724/4 v k.ú. Přední Kopanina. Záměr 
zastupitelstvem schválen (hlasováno 7-0-0), bude zveřejněn v zákonné lhůtě. 
 
3. Záměr prodeje pozemku p.č. 111/2 v k.ú. Přední Kopanina. Zastupitelstvo schválilo záměr 
prodeje pozemku (hlasováno 7-0-0), bude zveřejněn v zákonné lhůtě. 
 
4. Smlouva o spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Nebušice. P. starosta přednesl 
žádost starosty MČ Nebušice o poskytnutí dotace Jednotce dobrovolných hasičů v Nebušicích ve 
výši Kč 20.000,-. Zastupitelstvo s poskytnutím dotace  a s uzavřením smlouvy souhlasí 
(hlasováno 7-0-0). 
 
 



 

 

5. Komise výstavby  - ing. Tichý informoval o probíhajících řízení.- stanovisko 1. 
Vodohospodářské k výstavbě nové čističky odpadních vod (vyslovení souhlasu, technické 
připomínky) 

 
6. Info 
- p. Havelka informoval o nepovoleném kácení stromů a devastaci cizích pozemků dopravní 
technikou.. P. Vokáč informoval, že je nutno tuto situaci řešit přímo na úřadě MČPK 
(přestupkové řízení). 
- p. starosta informoval o jednání se společností ROPID o možnosti zajištění dopravy v ul. K 
Prelátům, Nové Domy, Letiště. Dle ROPIDU by bylo možné pouze v případě zajištění 
financování mimo stávající rozpočet MHD (předběžná finanční náročnost cca 700 tis ročně). 
Předpokládá se provedení místního šetření. 
- vykuřování kanalizace – p. starosta informoval, že celková pasportizace kanalizačního systému 
bude probíhat v souvislosti s přípravou projektu a realizace nové čistírny odpadních vod. 
- p. starosta informoval o předběžné dohodě s p. starostou Tuchoměřic o společné opravě 
památníku U Juliány.  

 
7. Pamětní deska – p. starosta připomněl záchranu rotundy sv. M. Magdaleny za výrazného 
finančního přispění císaře Ferdinanda V. Dobrotivého v letech 1852-1859. P. Navrátil ve 
spolupráci s p. tajemníkem navrhl zřízení bankovního účtu k veřejné sbírce k financování 
vytvoření a umístění pamětní desky. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí (hlasováno 7-0-0). 

 
8. Zápisy do kroniky za rok 2015. P. místostarosta Novotný přečetl zápisy obecní kroniky za rok 
2015. Zastupitelé poděkovali kronikáři p. Novotnému a schválili text zápisu (hlasováno 6-0-1). 
 
9. P. starosta informoval o havárii v penzionu (popraskaný vodovod a kanalizace) a vzhledem k 
zanedbanému stavu vnitřních prostor penzionu vybídl zastupitelstvo k úvaze o další postupné 
revitalizaci objektu.  P. starosta navrhl pracovní skupinu zastupitelů (ing. Kozák, p. Navrátil a 
ing. Tichý) pro návrh dalšího postupu a zpracování (ve spolupráci s arch. kanceláří) příslušné 
studie. Zastupitelé s ustavením pracovní skupiny i koncepcí souhlasí.  
  

 
Zasedání ukončeno v 20.47  hod. 
 
Termín příští schůze:  4. 4. 2016  19.00 hod 
 
Zapsal: ing. Jiří Vacovský      
 
Za správnost: ing. Milan Hofman     
 
Ověřili: p. Kyzek, ing. Kozák  

 


