
zÁprs z 1'5. ZAsEDÁNÍ ZAsTUPITELSTvA
nnČ PRAHA . pŘnoxÍ ropANINA DNE 4. 4.2016

- 15  -

Přítomni: p. Novotný, ing. Hofman, ing. Navrátil, ing. Tichý, ing. Kozák, ing. Kyzek,
ing. Vacovský, prof. Yymaza|

Omluveni: Mgr.Vokáč - tajemník
Neomluveni:
Hosté: viz listina seznam hostů

PROGRAM:

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu' projednaní pořadu zasedáni ajeho schválení
2' Směna pozemku p.č. |I4l4 zapozemekp.č.72414 v k'ú. Přední Kopanina
3. Prodej pozemku p.ě. 11 1l2 v k.í. Přední Kopanina
4. Komise výstavby
5. Uprava rozpoětu na rok 2016
6. Info
7. Různé

Zasedúní ZMč je dle ztÍkona č. 131/2000 Sb. veřejné.

1. Zahájení_ starosta zahájilzasedáruZMČ PRAHA - pŘpoNÍ KOPANINA v 19.04 hodin
a uvítal všechny přítomné' určení ověřovatelů zápisu- p. Novotný, prof. YymazaI

Program byl doplněn o tyto body:
Schválení rámcové smlouvy s Letiště Praha a.s. o poskýnutí finančního daru
Daňz nemovitostí
Schválení drobného drárku (Pexeso) ke dni dětí

Projednání pořadu zasedění a jeho schválení 16-04l

2. Různé

pi. Zásmétová se dotána|azda je v budoucnu uvažovánavýstavba mateřské školky.
P. starosta informoval, Že se s výstavbou školky neuvažuje. Vyžadovalo by to mimo jiné
'v"ýjímku hygienika.

pí. Zásmětová dále upozornila na nepořádek v okolí jezdeckého oddílu. P. starosta
povkaza| na moŽnost řešení v občanskoprávním Ťízení, majitelka bude r,yzvána k nápravě.

p. starosta dále informoval o současném stavu projektu revitalizaceKopartinského potoka a
o plánované výstavě bytových jednotek i rodinných domů v katastru uČ. latsi poštupný
rozvoj je podmíněn výstavbou nové CoV.



J .

4.

5 .

6.

7.

8 .

9.

Na zasedání se dostavil ing. Tichý.

K připravované výstavbě býového domu na Hokešově náměstí bude veřejné zasedání za
účasti zástupce developera, který představí svůj aktuálnizáměr.

P. Beránkovápožáda|a o zrušení laviěky na náměstí.

P. Kosinová se dotéuala na možnosti regulačního plánu byové výstavby v uČ pr.

Starosta informoval o probíhající diskusi v souvislosti s připravovaným metropolitním
planem HMP. MČ PK by tento regulativ uvítala, toto řešení je ale drahé a má i své
nevýhody: je velmi obtižné pak získat výjimku.

Směna pozemku p.č:. |I4l4 a pozemek p.č,72414 v k.ú. Přední Kopanina
Směna zastupitelstvem schválena (hlasov ano 6-0 -2).

Prodej pozemku p.č. 1 1 |l2 v k.il. Přední Kopanina. Zastupitelstvo schválilo prodej
pozemku (hlasováno 8-0-0).

Komise výstavby - ing. Tichý informoval o probíhajícíchtízeních.

Úprava rozpočtu na rok 2016. Změny rozpočtu na straně příjmů _ příspěvek na pIoVoZ
knihovny (Kč 700,-), na sport a kulturu (l4 tis Kč), na řešení havarijního stavu
Kopaninského potoka (500 tis Kč). Zastupitelstvo souhlasí (hlasováno s-0-0).

Schválení rámcové smlouvy s Letiště Praha a.s' o poskytnutí finančního daru.
Zastupitelstvo souhlasí (hlasováno 8-0-0).

Dařl z nemovitosti v Praze, P. starosta informoval o ziíměru většiny starostů městských
částí podpořit zvýšení daně znemovitosti na dvojnásobek. Zastupitelstvo (i s ohledem na
zatiŽení městské části hlukem) zvýšení daně znemovitostí nepodporuje.

Zastupitelstvo neschválilo objednání drobného dárku (Pexeso) ke dni dětí.

Zasedáníukončeno v 2l.00 hod.

Termín příští schůze: 25, 4.2016 19.00
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ověřili: p. Novotný' prof. Yymazai ,,,, /rr,- 
(*-n"-t

' ,.4
/ ! /)F-t t lr_J7 

,
I

,'1,


