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ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA DNE 8. 12. 2014 

 
- 2  - 

 
Přítomni:  p. Novotný, ing. Hofman, ing Kozák, ing Tichý, ing. Vacovský,  prof. Vymazal, p. 

Kyzek  
 
Omluveni: Mgr. Kovářová, , ing. Návrátil. Mgr. Vokáč – tajemník ÚMČ 
Neomluveni:  
Hosté:  p. Masopustová 
 
P R O G R A M:  

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, projednání pořadu zasedání a jeho schválení 
2. Licehamr & partners – záměr realizace projektu komunitního bydlení zahrnující část 

určenou pro bydlení seniorů 
3. Pronájem penzionu Oto plus 
4. Přijetí rozpočtového provizoria na rok 2015 na období do schválení rozpočtu, včetně 

schválení jeho pravidel  
5. Schválení prodeje pozemku p.č. 306 v k.ú. Přední Kopanina  
6. Úprava rozpočtu na rok 2014 
7. Komise výstavby 
8. Info 
9. Různé 
 
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Přední Kopanina je dle zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, veřejné. 

 
1. Starosta zahájil zasedání v 19:05 hod., uvítal přítomné. Poté předložil program zasedání a 

doplnil  ho o následující body: 
- schválení ceníku inzerce v Kopaninských listech 
- limit pro telefonní hovory 
- výběrové řízení na zateplení objektu samoobsluhy 

Program byl v doplněné podobě zastupitelstvem schválen (hlasováno 7-0-0). Byli 
stanoveni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ing. Tichý, ing. Kozák. 

2. Pronájem penzionu Oto plus – p. starosta informoval o výběrovém řízení na pronájem 
penzionu – nový nájemce p. Radek Pospíšil, který splnil všechny požadované podmínky. 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí a pověřilo p. starostu podpisem smlouvy (hlasováno 7-0-
0). 

3. Přijetí rozpočtového provizoria na rok 2015 na období do schválení rozpočtu. Není dosud 
schválen rozpočet MHMP. Zastupitelstvo schválilo přijetí rozpočtového provizoria včetně 
schválení jeho pravidel (hlasováno 7-0-0). 

4. Schválení prodeje pozemku p.č. 306 v k.ú. Přední Kopanina, ostatní plocha. 
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem (hlasováno 7-0-0). 

5. Úprava rozpočtu na rok 2014. Zastupitelstvo projednalo a schválilo změny rozpočtu – 
přesuny mezi kapitolami a poskytnutí příspěvku v hmotné nouzi ve výši Kč 2.200,-. 
Hlasováno hlasováno 7-0-0. 
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6. Schválení ceníku inzerce v Kopaninských listech. P. starosta navrhl zachování stávajících 
cen, zastupitelstvo ceník inzerce schválilo (hlasováno 7-0-0). 

7. Limity pro mobilní telefony. Zastupitelstvo schválilo využití neomezených tarifů pro 
volání a datové služby ve výši Kč 1049,- (p. starosta a p. tajemník) a 749,- (ostatní 
telefony). Hlasováno 7-0-0. 

8. Výběrové řízení na zateplení objektu samoobsluhy. P. starosta navrhl zrušení výběrového 
řízení. Předložené nabídky byly nad rámec finančních možností MČ. Zastupitelstvo 
schválilo zrušení výběrového řízení, hlasováno 7-0-0. Zastupitelstvo dále schválilo revizi 
projektu, tak aby se snížila celková finanční náročnost zateplení objektu, hlasováno 7-0-0. 

9. Komise výstavby – ing. Tichý informoval o činnosti komise výstavby. 
10. Záměr realizace projektu komunitního bydlení zahrnující část určenou pro bydlení 

seniorů (Licehamr & partners). P. starosta informoval o předloženém záměru. 
11. Info - P. starosta informoval o stavu komunikace, chodníků a osvětlení v okolí bytového 

domu u mostu v ulici Do Roklí. 
12. Různé – p. starosta poděkoval zastupitelům, kteří se podíleli na přípravě akcí  - rozsvícení 

vánočního stromu, Mikulášská besídka. 
P. starosta informoval o připravované digitalizaci kroniky MČ. 
Pí. Masopustová opětovně požádala o poskytování dotace vybraným skupinám občanů na 
svoz komunálního odpadu. 

 
 
Zasedání ukončeno v 21.20 hod 

 
Termín příští schůze:  26.1.2015  19.00 hod 
 
Zapsal: ing. Jiří Vacovský      
 
Za správnost: Ing. Milan Hofman, starosta     
 
Ověřili: ing. Tichý, ing. Kozák 


