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Přítomni: ing. Hofman, ing. Kozák, p. Kyzek, ing. Vacovský, ing. Tichý
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p' Novotný, prof. Yymaza|, Mgr. Vokáč - tajemník UMC

zástupce společnosti GPD Vokovice s.r.o. Ing' Vojta, občané IrlČtr 1viz
prezenční listina)

PROGRAM:

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, projednání pořadu zasedóní ajeho schválení
GPD Vokovice s.r.o. - Žádost o souhlas se zahrnutím části pozemku p.č. 725
v k'ú. Přední Kopanina, Hokešovo nóměstí, pro vsakování a žádost o vyjádření
k částečnému odvádění dešt,ových vod do stávající dešťové kanalizace
v souvislosti se zóměrem přestavby území ,,Bytový dům Rezidence Kopanina,, na
,, Bytový komplex Rezidence Kopanina,.
TATI, spol. S'r.o. _ Žádost o převod pozemku p.č. 8]/1 v k.ú. Přední Kopanina do
vlastnictví hl. m. Prahy, správy MČ Praha - Přední Kopanina
TATI, spol. s.r.o. - Žádost o odprodej pozemku p.č. 7 ] 9/2 v k.ú. Přední Kopanina
I. Vodohospodářska společnost, s.r.o. _ Kalkulace cen vodného
Komise výstavby
Uprava rozpočtu na rok 20]6
InÍo
Různé

Zosedúní ZMč je dle zókona č. 131/2000 Sb. veřejné.

2.

a
J .

Zahájeni_ starosta zaháji|zaseďáníZMČ PRAHA - pŘplNÍ KOPANINA v 19.05 hodin
a uvítal přítomné. Určení ověřovatelů zápisu _ i''g. Kozák, p. Kyzek.
Návrhy na doplnění programu:
- žádost o poskýnutí pozemku
- žádost o poskytnutí dotace pto ZS Kopaninský spolek

Projednání pořadu zasedéní ajeho schválení (hlasováno 5-0-0)

P. Jamrich požáda| o poskytnutí části pozemku na uskladnění palivového dřevo. P.
starosta doporučil se návrhem nezabývat. Zastupitelstvo doporučilo podat písemnou
žádost na úřad uČpr.
P. starosta informoval o vzniku ZS Kopaninský spolek. P. Patíková představíIa zámět
spolku pořádat společenské a kulturní akce pro děti i dospělé v MČ PK @ojová hra pro
děti, drakiáda, den seniorů, mikulášská besídka, fotbalové utkaní a další) a požáda|a o
finanční příspěvek ve výši Kč 49.900,- . Zastupitelstvo poskytnutí finančního příspěvku
schválilo (hlasováno s-0-0)



4. Pan starosta informoval přítomné o historii vzniku projektu a jeho zakladních
parametrech. V souvislosti s dosavadním vývojem stavu projektu shrnul požadavky
MČPK vztahujíci se k rozsahu celého projektu. Jedná se o:

. redukci počtu bytovýchjednotek
- úpravu výšky budov v souladu se stávající zástavbou
- veřejné prostory a prostory k nebytovému využití
- zachování poětu parkovacích stání
- finanční spoluúčast při vybudování vybavení na veřejném prostranství

Součastí souhlasu zastupitelstva je vzavÍeni smlouvy meá MČPK a GPD Vokovice s.r.o., která
bude řešit zahmuti části pozemku p.č. 725 v k.ú. Přední Kopanina pro rn.ýpočet podílu ze|ených
ploch a vsakování. Stavební odbor Prahy 6 potvrdil, že podmínky z této smlouvy bude souěástí
územního roáodnutí. Současně investor žádá o souhlas s částečným odvodem dešťové vody do
dešťové kanalizace.

Pí. Kosinová vznesla dotaz na kapacitní možrrosti dešťové kanalizace a vliv vzriku projektu na
Hokešové nráměstí na stávající dešťovou kanalizaci.

P. Vojta informoval o zlepšení odvodu dešťové kana|izace instalací retenčních nádtži.

P. Satýnek přednesl požadavek na regulaci organizace výstavby při rea|izaci.
P. starosta konstatoval, že $o podmínky mohou byt součástí stavebního povolení.

P. starosta dále zodpověděl v diskuzi dotazy související s připravovanou qýstavbou (rozšířením
kapacity) Čov.

Poté starosta požáda| zastupitelstvo o souhlas se zahmutím plochy pro vsakovríní výměnou za
navrŽené podmínky pliánovací smlouvy (mj. stanovení max. Vyšlry projektu, dat 460 m pozemku
obci, prostory pro školku, cvičební náŤadi do hodnoty cca 240 tis., Kě _ dle návrhu plánovací
smlouvy předložené investorem).

Zastupitelstvo t5rto návrhy (tj. zahrnutí plochy pro vsakovaní spolu s návrhem podmínek dle
pliánovací smlouvy a souhlas s částečným odváděním dešťoqfch vod do stávající kanalizace)
neodsouhlasilo (hlasovráno 4-0- l ).

5. Žádosto převod pozemkrr p.č. 8l/1 v k.ú. Přední Kopanina (komunikace) do vlastnictví
Hl. M. Prahy, správy MČ Praha_ Přední Kopanina. Zastupitelstvo souhlasí (hlasováno 5-
0-0).

6. TATI, spol. s.r.o. _ Žáďosto odprodej pozemku p.č.7|9/2 v k.ú. Přední Kopanina. Jedná
se o část pozemku, který je součástí zallrady. Zastupitelstvo souhlasí se zátměrem prodeje
tohoto pozemku zacenu dle znaleckého posudku (hlasováno 5-0-0).

7. Návrh 1. Vodohospodářské společnosti' s.r.o. na kalkulaci cen vodného a stočného pro
následující rok: vodné 40,39 m3 a stočné v nezměněné výši. Zastupitelstvo souhlasí
(hlasovano 5-0-0).

8. Komise uýstavby - ing. Tichý informoval o činnosti komise v'ýstavby



9. Uprava rozpočtu na rok 2016 _ převody mezi jednotlivými kapitolami. Na pamětní desku
Ferdinanda Dobrotivého bvlo získáno z darcovského konta celkem Kě 79.300.-.

Zastupitelstvo úpravy rozpočtu (Rozpočtovázměnač.6,7 ' 8, 9) odsouhlasilo
(}rlasovríno 5-0-0).

10. Info - p. starosta informoval o aktuálním stavu někteých projektů
- kruhový objezd u Akcízu (předpoklad rea|izace - ještě letos)
- příprava smlouvy k převodu lesní cesty a napojení cyklostezky z Nebušic
. projektuje se rekonstrukce silnice od Kopaniny k Akcízu
. dokončuje se výběrovéÍízení na zhotovitele části paÍku v ul. K Tuchoměřicům
- revita|ízace Kopaninského potoka _ projekt je před vydáním stavebního povolení,
předpoklad rea|izace příští rok aj.

l1. Různé
Pí. Karásková přednesla připomínku k činnosti uřadu MČ PK. P. starosta informoval o
úvazku a náplni práce zaměstnanců uřadu MČ.
Paní Masopustová vznesla připomínky k organizaci setkání se zástupci Letiště Praha a.s.

Zasedáni ukoněeno v 21.08 hod.

Termín příští schůze: 10. 10. 2016v 19.00
t2 .12 .2016v 19.00

Zapsa|: ing. Jiří Vacovský


