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ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA DNE 5.11. 2014 
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Přítomni:  p. Novotný, Mgr. Kovářová, ing. Hofman, ing Kozák, ing Tichý, p. Návrátil,  
 ing. Vacovský,  prof. Vymazal, p. Kyzek, Mgr. Vokáč – tajemník ÚMČ 
 
Omluveni:  
Neomluveni:  
Hosté: pí. Masopustová 
 
P R O G R A M:  

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Složení slibu 
3) Schválení programu jednání 
4) Určení počtu zástupců starosty 
5) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty 
6) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba zástupce starosty 
7) Zřízení výborů a komisí 
8) Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZMČ 
9) Jednací řád 
10) Organizační záležitosti 
11) Různé  
 
Ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Přední Kopanina je dle zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, veřejné. 
 
Ustavujícímu zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Přední Kopanina předcházelo 
převzetí Osvědčení o zvolení zastupitele MČ z rukou pracovníků Magistrátu hl. města Prahy.  

 
Ustavující schůzi zastupitelstva zahájil v 16.45 hod. nejstarší zvolený zastupitel 
(předsedající), p. Novotný přítomné přivítal a konstatoval, že jednání zastupitelstva 
městské části bylo řádně svoláno a vyhlášeno.  
 

1. Byli stanoveni zapisovatel a ověřovatelé zápisu. 
2. P. Novotný vyzval zastupitele ke složení slavnostního slibu, který zastupitelé složili.  
3. Program byl v předložené podobě zastupitelstvem schválen (hlasování  9-0-0). 
4. Určení počtu zástupců starosty – předsedající pan Novotný vyzval přítomné zastupitele 

k předložení návrhů na počet zástupců starosty. Zastupitelstvo schválilo funkci 2 
místostarostů (hlasování 9-0-0). 

5. Forma volby. Zastupitelstvo schválilo formu volby pro hlasování o volbě starosty, 
zástupců starosty, předsedů a členů výborů a komisí, a to veřejným hlasováním 
(aklamací), (hlasování 9-0-0). 

 
 
 



 2

6. Volba starosty. Předsedající p. Novotný vyzval přítomné zastupitele k předložení návrhů 
kandidátů na starostu. Zastupitelé ve shodě navrhli do funkce starosty MČ PK ing. 
Hofmana. Ing. Hofman byl poté do funkce zvolen (hlasování 8-0-1).  
Nově zvolený starosta poděkoval přítomným za projevenou důvěru a převzal řízení 
schůze zastupitelstva. 

7. P. starosta dále vyzval přítomné zastupitele k předložené návrhů kandidátů na 
místostarosty. Byl předložen návrh na zvolení do funkce místostarosty p. ing. Kozáka a 
p. Novotného. Zastupitelstvo zvolilo do funkce místostarosty p. ing. Kozáka (hlasování 
8-0-1) a p. Novotného (hlasování 8-0-1). 

8. Dále starosta navrhl zřízení výboru finančního a výboru kontrolního, který zastupitelstvo 
odsouhlasilo (hlasování 9-0-0). Volba předsedů a členů: Finanční výbor (předseda ing. 
Vacovský (hlasování 8-0-1) a členové pí. Mgr. Kovářová (hlasování 8-0-1) , p. ing. 
Tichý (hlasování 8-0-1). Kontrolní výbor (předseda pí. Mgr. Kovářová (hlasování 8-0-1) 
a členové p. Kyzek (hlasování 8-0-1), p. prof. Vymazal (hlasování 8-0-1).  

9. Rozhodnutí o zřízení komisí: Dopravní (hlasování 9-0-0). Volba předsedů a členů 
(předseda p. Novotný (hlasování 8-0-1), členové p. Navrátil (hlasování 8-0-1) a p. ing. 
Kozák (hlasování 8-0-1).; Ochrany životního prostředí (hlasování 9-0-0),  (předseda p. 
prof. Vymazal (hlasování 8-0-1), členové pí. Mgr. Kovářová (hlasování 8-0-1) a p. 
Mgr.Vokáč (hlasování 9-0-0); Veřejného pořádku (hlasování 9-0-0) (předseda p. Kyzek 
(hlasování 8-0-1), členové ing. Kozák (hlasování 8-0-1) a p. Novotný (hlasování 8-0-1); 
Výstavby (hlasování 9-0-0), (předseda p. ing. Tichý (hlasování 8-0-1), členové p. 
Navrátil, hlasováno 8-0-1 a p. Mgr. Vokáč, hlasování 9-0-0); Kulturní s sportovní 
(hlasování 9-0-0), (předseda p. Navrátil (hlasování 8-0-1), členové ing. Kozák (hlasování 
8-0-1) a prof. Vymazal (hlasování 8-0-1).  

10. Zřízení inventarizační komise pro rok 2014 (hlasování 9-0-0), předseda pí. Mgr. 
Kovářová (hlasování 8-0-1, členové pí. Urbanová (hlasování 9-0-0)  a pí. Doksanská 
(hlasování 9-0-0).  

11. Starosta rozhodl o zřízení Přestupkové komise ve složení: JUDr. Soudský – předseda, pí. 
Doksanská – člen, Mgr. Vokáč – člen a zapisovatel a p. Kyzek – člen. 

12. Stanovení měsíčních odměn zastupitelů MČ Praha – Přední Kopanina. Zastupitelstvo 
v souvislosti se stanovením svých měsíčních odměn schválilo určení výše příplatku 
podle počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku na území 
městské části Praha – Přední Kopanina hlášeni k trvalému pobytu dle evidence MČ 
(hlasování 9-0-0). 
Zastupitelstvo schválilo odměny starosty, zástupců starosty, předsedů komisí a výborů ve 
stejné výši jako v předchozím období (hlasování 9-0-0). 

13. Schválení stávajícího jednacího řádu. Zastupitelstvo schválilo návrh jednacího řádu 
v předložené podobě (hlasování 9-0-0).  

14. Organizační záležitosti. Zastupitelstvo zvolilo redakční radu čtvrtletníku Kopaninské 
listy v tomto složení: předseda p. Mgr.Vokáč, členové p. Novotný, prof. Vymazal, p. 
Kyzek, pí. Doksanská, ing. Hofman (hlasování 7-0-2). 

15. Různé – doplňkový pořad zastupitelstva 
 
Program:  

           1.Rozpočtové opatření č. 7/2014 
2. Návrh rozpočtu na rok 2015 
3. Záměr pronájmu penzionu Oto plus a podmínky výběrového řízení jeho pronájmu 
4. Prodej pozemku p.č. 180/1 v k.ú. Přední Kopanina 
5. Záměr prodeje pozemku p.č. 306 v k.ú. Přední Kopanina 
6. Dar  pozemků p.č. 417/1, 417/22,417/24, 417/25, 417/26, 417/27, 417/28 v k.ú.   
       Přední Kopanina jejich vlastníky 
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7. Komise výstavby 
8. Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská besídka, Adventní rozjímání 

 
1 .Doplňkový program byl v předložené podobě zastupitelstvem schválen.  

(hlasování 9-0-0) 
2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 7/2014 (hlasování 9-0-0). 
3. Návrh rozpočtu na rok 2015 – zastupitelstvo se seznámilo s jeho návrhem, který je 

vyrovnaný. Celkové příjmy (2.846 tis.) a výdaje (2.846 tis.) vlastního hospodaření; 
výnosy (761 tis.) a náklady (761 tis.) hospodářské činnosti. Zastupitelstvo 
odsouhlasilo návrh rozpočet na rok 2015 v navrženém znění (hlasování 9-0-0).  

4. Záměr pronájmu penzionu Oto plus a podmínky výběrového řízení jeho pronájmu   - 
zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo záměr na pronájem penzionu Oto plus a 
navržené podmínky výběrového řízení (hlasování 9-0-0). 

5. Schválení prodeje pozemku p.č. 180 v k.ú. Přední Kopanina. Zastupitelstvo schvaluje 
prodej pozemku dle návrhu protistrany s tím, že MČ PK neponese žádné náklady 
soudního řízení (hlasování 9-0-0). 

6. Záměr prodeje pozemku p.č. 306 v k.ú. Přední Kopanina. Zastupitelstvo schválilo 
záměr prodeje pozemku za cenu odhadu (hlasování 9-0-0). 

7. Zastupitelstvo opětovně schválilo usnesení č. 59 ze dne 9. 9. 2013 ve věci přijetí   
                  daru pozemků p.č. 417/1, 417/22,417/24, 417/25, 417/26, 417/27, 417/28 v k.ú.   
                  Přední Kopanina jejich vlastníky (hlasování 9-0-0). 

8. Komise výstavby - ing. Tichý informoval o činnosti komise výstavby. 
9. Rozsvícení vánočního stromu 5.12.2014 v 17.30 hod. na Hokešově náměstí 
      Mikulášská besídka 6.12.2014 v 15.00 hod. v restauraci U Housliček   
      Adventní rozjímání 14.12.2014 15.30 hod. v restauraci U Housliček 
 

 
Zasedání ukončeno v 19.48 hod 

 
Termín příští schůze: 8. 12. 2014  19.00 hod 
 
Zapsal: ing. Jiří Vacovský      
 
Za správnost:     
 
Ověřili: Mgr. Kovářová, ing. Tichý    


