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ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA DNE 22. 6. 2015 

 
- 8  - 

 
Přítomni:  p. Novotný, ing. Hofman,  ing. Návrátil, ing. Vacovský,  prof. Vymazal, p.  
  Kyzek , ing. Kozák, ing. Tichý, Mgr. Vokáč – tajemník  
 
Omluveni:  
Neomluveni:  
Hosté: Mgr. Kyzek Doktorová, pí. Masopustová, p. Pospíšil, p. Medek, p. Jamrich st.    
 
P R O G R A M:  

 
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, projednání pořadu zasedání a jeho schválení 
2. Dohoda o narovnání ve věci pozemku p.č. 748/2 v k.ú. Přední Kopanina 
3. Darovací smlouva na vodovodní a kanalizační řad na pozemcích p.č. 726 a p.č. 729/1 
(křižovatka Ke Goniu x K Padesátníku) a p.č. 731/1, vše v k.ú. Přední Kopanina  
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany 
5. Darovací smlouva na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Nebušice  
6. Rozpočet OTV MHMP na rok 2016  
7. Záměr prodeje pozemku p.č. 134/1 v k.ú. Přední Kopanina  
8. Komise výstavby 
9. Úprava rozpočtu na rok 2015  
10. Info  
11. 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 19:00 hod., uvítal přítomné. Poté předložil program zasedání. 

Doplňuje se bod:  
• Informace o provozu penzionu OTO 
• vypuštění bodu 7 
Program byl v doplněné podobě zastupitelstvem schválen (hlasováno 8-0-0). Byli 
stanoveni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ing. Kozák, p. prof. Vymazal. 

2. P. R. Pospíšil informoval o poskytování ubytovacích služeb v penzionu OTO, provozních 
nákladech a provedených investicích nájemce. Pro zajištění zvýšení tržeb z ubytovacích 
služeb je dle nájemce nutné zvýšení standardu ubytování.  P. starosta konstatoval, že stav 
objektu (který je dlouhodobě znám oběma stranám) bez významných investic není možné 
zlepšit natolik, aby se výrazně zvýšila úroveň penzionu. Zastupitelstvo vzalo zprávu p. 
Pospíšila na vědomí. Problematice se bude zastupitelstvo věnovat na příštím zasedání.  

3. Darovací smlouvy na pozemky v ul. Do Roklí (chodníky). Darující jsou obyvatelé 
bytového domu. Zastupitelstvo souhlasí a pověřuje p. starostu podpisem smluv 
(hlasováno 8-0-0). 

4. Dohoda o narovnání ve věci pozemku p.č. 748/2 v k.ú. Přední Kopanina. Zastupitelstvo 
dohodu schválilo a pověřuje p. starostu podpisem (hlasováno 8-0-0).  



 

 

5. Darovací smlouva na vodovodní a kanalizační řad na pozemcích p.č. 726 a p.č. 729/1 
(křižovatka Ke Goniu x K Padesátníku) a p.č. 731/1, vše v k.ú. Přední Kopanina. 
Zastupitelstvo smlouvu schválilo (hlasováno 8-0-0).   

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany, zastupitelstvo 
smlouvu schválilo (hlasováno 8-0-0). 

7. Darovací smlouva na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Nebušice. 
Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu (hlasováno 8-0-0). 

8. Rozpočet OTV MHMP na rok 2016. P. starosta informoval o poskytnutí dotace ve výši 
3,5 mil Kč na dokončení výstavby vodovodního řadu na Preláta a projektovou přípravu 
kanalizace. Investorem výstavby nové čističky odpadních vod bude PVS a.s. Na základě 
projektové dokumentace financované MČ PK. Dále p. starosta informoval o schválení 
výstavby objektu na Hokešově náměstí Radou HMP. Odborem OTV MHMP bude 
vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. 

9. Komise výstavby  
            - ing. Tichý informoval o činnosti komise výstavby 
            - p. starosta informoval o průběhu řízení (územní rozhodnutí Prahy 6) v přípravě projektu 
bytového domu na Hokešově náměstí a demoličním výměru na stávající objekty. 

10. Úprava rozpočtu na rok 2015. Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou úpravu č. 8  
(financování zateplení prodejny) a 3015 (zkoušky odborné způsobilosti zaměstnance 
úřadu MČ PK).  

11. Info 
 P. starosta a p. místostarosta Novotný informovali o průběhu akce Nahlížení do kroniky 
 MČ PK 
 P. starosta dále informoval o pochodu na Okoř. 
 Pouť proběhne ve dnech 18. a 19.7. 2015  

12. Různé 
 P. starosta informoval o stavu projektu na revitalizaci Kopaninského potoka (aktuálně ve 
 fázi stavebního řízení). 
 Pí. Masopustová upozornila na chybějící dopravní značení v ul. K Tuchoměřicům a dále   
            na rušení obrazu a zvuku v televizi z důvodu leteckého provozu  
 
 
Zasedání ukončeno v 20.56 hod 
 
Termín příští schůze: 31. 8. 2015  19.00 hod 
 
Zapsal: ing. Jiří Vacovský      
 
Za správnost: ing. Milan Hofman     
 
Ověřili: p. Ing. Kozák, prof. Vymazal 


