
zÁprs Z au.ZAsEDÁNÍ ZAsTUPITELSTvA
MC PRAHA. PREDNI KOPANINA DNE 10. 10. 2016
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Přítomni: ing. Hofman, ing. Koziík,p.Kyzek, ing. Vacovský, ing. Tichý' prof.Yymazal,
Mgr. Vokáč - tajemník

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté: dle prezenční listiny

PROGRAM:

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, projednání pořadu zasedání ajeho schvólení
2' Zánik mandátu Miroslava Novotného v souvislosti s úmrtím
3. Doplnění členů zastupitelstva na uprázdněné funkce v souvislosti s úmrtím

Miroslava Novotného
4. Schválení úpravy směrnice k zadávání veřejných zaluizek malého rozsahu v rámci

rozpočtu a účtu hospodářské činnosti MČ Praha _ Přední Kopanina v souvislosti
s novelou zákona o veřejných zaknzkách

5. Schválení prodeje pozemku p.č. 7 ]9/2 v k,ú. Přední Kopanina
6. Komise výstavby
7. Úp,a,o rozpočtu na rok 20]6
8. Info
9. Různé

ZaseďtÍní ZMč je dte zókona č. 131/2000 Sb. veřejné.

1. Zahájení* starosta zaháji|zasedáníZMČ PRAHA _ pŘBpNÍ KOPANINA v 19.03 hodin
a uvítal přítomné. Zastllpite|é i hosté uctili minutou ticha památku zesnulého p.
Miroslava Novotného. Určení ověřovatelů zápisu _ prof' Yymaza|, ing. Kyzek
Návrhy na doplnění programu:
- inv entarízační komi s e
- projednání věcných podmínek smlouvy s GPD Vokovice s.r.o. jako předpoklad pro
souhlas se zahrnutím části pozemku pro výpočet vsakoviíní a dešťových vod.
- kana|tzace na Preláta

Projednaní pořadu zasedání ajeho schválení (hlasovano 6-0-0).

2. Zánikmandátu p. Miroslava Novotného v souvislosti s úmrtím.

3. Doplnění členů zastupitelstva na uprázdněné funkce v souvislosti s úmrtím Miroslava
Novotného. Na místo předsedy dopravní komise navržen p. Kyzek (hlasovano 5.0-1) na
člena komise veřejného pořádku navrženprof. Vymazal (hlasováno 5.0.1).



4. Projednání věcných podmínek smlouvy s GPD Vokovice s'r.o. jako předpokladu pro
souhlas se zahrnutím části pozemku pro se zahrnutím části pozemku p.č. 725 v k.ú.
Přední Kopanina, Hokešovo náměstí, pro vsakování a s částečným odváděním
dešťových vod do stávající dešťové kanalizace v souvislosti se záměrem přestavby
uzemí,,Bytoý dům Rezidence Kopaninď, na ',Bytoqý komplex Rezidence Kopaninď..

- maximálně 35 bytů
- převod veřejného prostoru pro MČtt< o toz|oze 465 m2 za symbolickou 1 Kč
- zachování poětu parkovacích míst
- maximální výška budov 12 mnad stávajícím terénem
- prostory pro nebýové využití
Zastupitelstvo současně požaduje, aby nedošlo ke áoršení světelných podmínek na
severní straně.
Zastupitelstvo souhlasí a pověřuje p. starostu k projednání a podpisu smlouvy za técbto
podmínek (hlasovríno 6.0-0).

5. Schválení úpravy směrnice k zadávání veřejných zakazek malého rozsahu v riímci
rozpočtu a účtu hospodařské činnosti MČ Praha - Přední Kopanina v souvislosti
s novelou zákona o veřejných zakávkách - rozhodujícím kritériem není nejnižší cena
nabídky. Zastupitelstvo schvaluje změnu směrnice v souladu s platným zákonem
(hlasováno 6-0-0).

6. Schválení prodeje pozemku p.č, 7|912 v k.ú. Přední Kopanina. Zastupitelstvo schválilo
prodej pozemku dle odsouhlaseného a zveřejněného záměru a pověřilo starosfu podpisem
smlouvy (hlasováno 6-0-0)'

7. Inventaizační komise _ ňizeni komise schváleno hlasováním (6-0-0)' navrženi: předseda
pí. Urbanová - schválena hlasovríním (6-0-0), členové ing. Kozrák _ schválen hlasováním
(5-0-1)' pí. Doksanská _ schválena hlasováním (6-0-0).

8. Komise výstavby _ ing. Tichý informoval o činnosti komise

9. Úprava rozpočtu na rok 20|6 - p. starosta informoval o přidělení neinvestiční dotace na
přípravné práce pro ňízeni parku a zastupitelstvo s ní souhlasí (hlasováno 6-0-0)

]0. Kanalizace na Preláta
P. Vinďová upozornila na netěsnost splaškové kana|izace. P. Vokáč informoval, že
požadavek na prověření a návrh řešení u 1. vodohospodářské by| zadán, Bude urgoviíno.
P. ing' Karásková požáda|a o přijetí opatření k zarnezení vypouštění jímek v chatové
oblasti Preláta. Bude prověřeno. Dá|e požádala o moŽnosti financování domovních ČoV
k j ednotliv ý m r ezidenčním obj ektům.
P. starosta informoval o okolnostech financování kanalizace ajednotlivých přípojek na
Prelátech.

Zasedáni ukončeno v 21:50 hod.
Termín příští schůze: 12. Í2.2016 v

Zapsal: ing. Jiří Vacovský
Zasprávnost: ing. Milan Hofman
ověřili: prof. Vymaza|,p. Kyzek
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