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PROGRAM:

t) Z-ahájeru' urč ení  ověřovatelů  zápisu, projednárrí  pofudu zasedfuí  ajeho schváIení
2) Schvrí { eď náwhu rozpoč tu na rok 2019
3) Schvt{ lení  smlouvy ve věci pfispevkupro scniory rrd 70let ve ť orrrč  sbaverek
4) Schválení  Jednací ho řádu Kulturní  a sportovní  komise
5) Schválení  Jednasí ho řádu Dopravní  komise
6) Schválení  Jednací ho řádu Komise ochrany Životní ho prosť edí  a veŤ ejné ho pořártktr
7) Schvií lení  Dodatku č ,. 2 k Dohodě o ú pravě vzajemných práv a povinností  vlastní kú

provoaně souvisejí cí ch vodovodů  a kanďizací
8) Schválení  cerr vodné ho a stoč rré ho na rok 2019
9) Komise výstar.by
10)  Diskuse

t .

Z'ased!ú ní  zNIč  j e dJe lÁkonz č - | 31 nW Sb. veřejné .

Zahájen| _ starosta zaháji|  zaredáni ZJ0/ rČ  Praba _ Přední  Kopanina v 19:03 hod. UYí tat
pfitomné  a tlrč il ověřovatcle zí pisu pí  PbIh. Rabi# kovou a p } I radila PÍ oj€dn* sí  pořadu
z.asedání  bylo schvrí leno v upravené  podobě (hlasování  9.0-0).

Schválení  návrhu ro4oč fu na rok 20t9 _ Zasfupitelstvo městské  č ásti Pratra - Přední
Kopanina poč tem hlasů  (9.0-0) schvrí lilo náwh rozpč fu na rok 2a| 9. Rozpoč et Městské
č ásti Prďn Přední  Kopanina na rok 20l9 je narrrž en jako deficitní , který je krytý přeb'ytky
hospodďení  minulých let. Jedná se o ú č elové  prostfudky poskynruté  v roce 20t8 z dzlru
Letiš tě Prďrq ktere budou použ ity v Hrce 2019' Roryoč tové  prtimy jmu 5 l!} 6 ?oo,- Kč ,
rozpoč tové  v'ýdaje 5 996 700,- Kč , výnosy z hospodářské  č innost i t  440 000'- Kč  a
nriklady hospodďské  č innost i 230 000,- Kč .

Schválení  smlouvy ve věci pří spěvku pro senioIy nad 7a let ve forrrrě stravenek _
Zastupitelstvo městské  č ásti Prďra - Přední  Kopanina pďtem blasů  (9-e0}  schválilo
smlouvu ve věci pří spěvku pro seniory naiÍ 7a let (vč eurě) ve ť ormě stravenek Tanto
mimořadný přispěvek bude poskytnut ve rnýš i 758,. Kč  mč si&Ě gr období  od l. l' 2Bl9
do 31.  12.2819.
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4 . Schvalení  Jednací ho řádu Kultumí  a sportovní  komise - Zastupitelstvo městské  č asti
Praha - Přední  Kopanina poč tem hlasů  (9.0.0) schválilg je'dnací  řád Kulturní  a sportovní
komise, ktery bude vyvěŠ en na internetových stránkách MČ  Praha _ Přední  Kopanina.

Schválení  Jednací ho řádu Dopnrwť  komise - Zastupitelstvo městské  &{ sti Prďra - Předni
Kopanina poč tem hlasů  (9.0.0) schvá] ilo jednací  řád Dop'ravní  komise, který buds
vyvěš en na internetovýeh strankaeh Mc Prďra*  PřĚd$í  Kopanin* '

Schválení  Jednací ho řádu Komise ochrany ž ivotrí ho prostředí  a veřejné ho pořádku .

Zastupitelstvo městské  ěasti Praha _ Přední  Kopanina poč tem hlasů  (9-0.0) schválilo
jednací  řád Komise ochrany ávotní ho prostředí  a veřejné ho pořádktt" který bude vyvěš en
na intenret aých strrí nkách vtČ  pratra _ Přednr Kopanina

Schvrálení  Dodatku č . 2 k Dohodě o ú pravě vz{ iemných práv a povinnostl vlastní ků
pmvozně scuvisejí c{ ch vodovodů  a ka$ali."tri . zasfirpitelstrrc ifň* ké  č * sti Přehg _

Přední  Kopanina poč tem hlasů  (9-0.0) schvalilo Dodatek č ,. 2 k Dohodě o ú pravě
vzajemných ptáv apovinností  vlastní ků  provozně souvisejí cí ch vodovodů  a kanalizací .

Schviálení  cen vodné ho a stoč né ho na rok 2a| 9 - Zasfupitelstvo městské  &í sti FÍ ahg -

Přední  Kopanina poč tem hlasů  (9-0-0) schválilo vodné  a stoč né  pro rok 2ilt9. Z dů vodu
započ tení  inflace, rů stu cenu vody jako komodity a nufirosti gerrerovat firranč ni
prcstředky na obnovu irr&asn&tgralaí hs vdottsspcdařské lt*  majeé ku í tďi í fiěs* ké  č ffit i
dojde v roce 2019 ke z&až etí  o 2,5Yo, což  je 2,4a,- Kč  na 1 m3.Výsledná cena pro rok
2019 pro vodné  je 40,88,- Kě za 1 m3 bez DPH apro stoč né  33,32,- Kč  za 1 m3 bez DPH.

Komí se výstavby (&í le jen Kv}  . Z. HÍ ú iI  í nforrncvď o rráleát* stech' uvedsrrýeh v
aí pise ze schů ze komise ze dne23.81.z9| g. Tento zí pis bude vyvěš en na internetových
striánkách t,vtČ  praha _ Přední  Kopanfura a souč asně bude pfflohou tohoto aápisu.

Žadostpana Lukďo Kozáka o souhlas na připojení  k vodovodní  a kanďizďní  sí ti
Tato Žádost byla podií na na základě stavební ho povolení  ''Rodinný dů m na parc. 20', k.ú .
Přední  Kopanina, uI . K Padesátní ku, ze dne 11.07. 2a| 7 pod č . j . MCP6l054| 54l20| 7 a
na aikladě souhlasné ho stanoviska 1. vHs s.r.o. ze dne l3. a2.2a| 7, zn. 003V2sl?lPK.
Komise vydala k výš e uvedené  ž ádosti kladné  stanovisko (hlasování  4.0.0}

Zastupitelstvo dále bere na vědomi:

Že odbor .rýstavby Úraou m. č . Praha 6 vydal pro PRIMALORE, s.r.o.' Sokolovská
l00i94, Pra} ra 8 - Karlí n roďrodnutí  o umí stění  stavby. Jed* á se o akci TÝásteYba dgmu č .
p.25 anovostavbapro bydlení  napozemku tohoto domu v kří ž ení  ulic Hckeš cvo náměstí
a K Padesátniku, Praha - Předni Kopanrna.

ž e odbor výstavby Úradu m. č . Praha 6 povolqie zkuš ebď pr'ovoz pro provozní  a
skladovac{  objekt CNI  Tiskservis s.r.o. Pře&rí  Kopanina na pozemku č . parc- 694lt2'k-Í l.
Přední  Kopanin4 K Jut iá* ě 15s' Praha 6
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Informace:

Kv projednala připravovanou opraw a ú pravu komunikace v kří Žení  ulic K
Tuchoměřiců m a Do RokI í  vč etně záshyfu powchových vod a jeiich svedení  do potoka.
ProtoŽe termí n opÍ avy koliduje se souč asnou rnýstavbou rodinných domů  v ulici Do
Roklí ' byl pož ádán zí stupce Í irmy GARD INvEsT o konzultaci" } terá poÉ bla dne 3$.
s l . 2 C1 9 .

Se zastupcem firmy GARD INVEST panom Kuč erou byla projednrí na mož nost
koordinace při realizaci opravy komunikace Do Roklí .

Záměr v řeš ení  styku komunikací  K Tuchoměřiců m a Do roklí  s vazbou na pffš tí  výstavbu
na parcelách 383 a 38511, které  jsou ve vlastnictví  f irmy GARD I NÁvEsT v.znikl
primrí rně s cí lem řeš it předevš í m problé m s parkovií ní m vozidel' č ekajfcí ch na pří leý a
odlety letadel. Parkují eí  vozidla saÉ star.Bě obtěBrjí  abyvatele ngmovitgsti v nájedu na
most spuš těnými motory a zapnuými světly i v noč ní ch hodinach, posadky vozidel po
sobě zanechávají  odpadky a mí sty brání  i v běfué m už í viání  komunikace Do roklí  a aa
pří jezdové  sí lnici k lomu. Cí lem je zrisadní  ztňern tohoto prostoru instďací  vysokých
obrubní ků , se zatravněn; imi plochami, které  zamezi parkavaní  těr,htÚ voz.ďe| . Tinlcto
zú ž ený styk těchto dvou ulic souč asně vyrazně zkompliln:{ e i vjezd kamionů , které  do
tohoto prostoru dle sdělerrí  obyvatel předměfuých domů  v ulici Do roklí  vjí ŽdĚji a
dcvasfirjí  spodní  zatač ku.

Při jednrí ní  v té to věci s ing. ondovč ií kem, projektantem v oboru dopravní ch staveb, se
kterym byly konzultovány realizač ní  mož nosti řeš ení  totroto problé muo byl řeš en také
problé m eť oze podloŽí  pod silnicí  pů sobenÍ m deš é ovych vod' jej ichŽ vlivem docházf
k soustavné mu a prohlubují cÁmu se poš kozovrání  apé tné  zdi, pd kÍ erou jsou situovrí ny
objekfy Do roklí  171 _ 176. Tato zileŽitost byla kdysi fuš ena dí lč í mi opravami' ktere ďe
nepřinesly oč ekávaný výsledek, protoŽe byly ví cemé ně řeš enim následků , nikoli
prreblé rntr samotné ho. Prgto se Doprar,rrí  kami* e a Ksmise výstavby dohedly na ť e* ni
těchto dvou problé mů  souč asně a v co nejš irš í m záběn] .

Jednaní  s panem Kuč erou jako aásfupcem firmy GARD INVEST bylo de facto logickým
krokem v té to věci, ptotož e je nutno zartýš Lené  rptavy kornunikace a ofimýeh zdí  s| ú it
s poďebami budoucí  stavby a posoudit vlivy zatí ž ení  silniee stavební mi mechaqismy a
nrí kladní mi vozy na stav komunikace. Hlavní m cí lem tohota jedariní , a to pHevš im' byla
snaha při budoucí  reďizaei stavebnich prací  odklonit hlttk a z&tiŽení  staveb$i t€h$ikstl
od domů  v ulici Do roklí .

Jednou z moŽných cest řeš ení  obsluhy pfiš tí ho staveniš tě se jeví  i altemativa pffjezdové
stavební  komunikace svyuž ití m pazemk& 64218 a 642/9, které  jsou situovrí ny paóé l stwé
dlriž děné  silnice a ktere jsou ve vlastnictví  Řsu a Státní ho pozemkové ho ú řadu. Zdc je
vš ak třeba nejdří ve ověřit vhodnost těchto parcel k zannýš lené mu rič elu z hlediska
stavebni pfÍ lx€' dále pak v kladné m pfipadě j€dnat s r.lastniky o takové  r* ařrrasti a
v neposlední  řadě i s vlastrrí ky pozemku pč . 38l MUDr. Gutem a ing. Pacovským o
moŽné m zapů jč ení  okraje pozemku pro tento ú č el. Toto řeŠ ení , jakkoli se jevÍ  jako řeš ení
ideá| ni máteóy svá, a je nutno Í í ci Že ne jednoduebáú ska| í , a je &eba absolvovat rntwÍ tit
jednání  tak, aby nebylo nic podceněno č i opomenuto. Je souč asně fieba i pč itat
s a] ternativou, Že toto řeš ení  mofué  nebude. Je vš ak ť eba vš ec} rny mofucsti dĚkla* 'ě
pttvěřit .



Vzhledem k tomu, ž e souč asně, tedy po odstranění  problé mu s deš ť ovou vodouo je cí lem
na pří jezdu do ulice Do roklí  opět nechat instalovat omezení  vjezdu na voziďa do 3,5t '
bylo panem Kuč erou pro pffpad nutnosti uŽí vat k obsluze stavby ulici Do roklí  jako
vstří cný kroknavrž eno řeš ení  použ í vatv maxí mé inimož né mí řevozid| adotetatonáž e.

Vš echny dalš í  kroky v realizaci těchto zí měrri jsou odvislé  od výstedků  dalš í ch jednrí ní ,
s ing.Ondovč ákem ve věci teehnické ho ado j isté  miry i f inanč ní hs Hení  eelé ] hs záť něff.

10. Diskuse

Starosta informovď o zač áttku revitalizace Kopaninské ho potoka, která má raěit na
přelomu dubna-května 2a19. Předmětem revitalizace je potřeba zajiš tění  efektivni
rca| izace přestavby a opravy strí vají cí ho koryta Kopaninské ho potoka. Akturí Ině se č elcá
na podpis oTv iodbor technické  v,vbavenosti) Magistní Í u HMP.

Byl vznesen dotaz,ýkaj í cj  se schválení  zí pisu do obecní  kroniky. Schválení  ztpisu bylo
na pořadu 3. zasedé ní  MČ  Praha. Přední  Kopanina, konaj í cí  se dne 19. prosince z018.
Z dů vodů , které  starosta vysvětlil, je potřeba zí pis upravit a dopracovat a proto byl
z pořadu 3. zasedání  tento bod staž en.

Byl vznesen pož adavek, aby body, které  byly z pořadu zasedi{ ui staž eny, byly uvedeny
v ápise. Na pořadu 4. zasedrání  Mc Praha . Přední  Kopanina, konaj í cí  se dne 4. ledna
2019 byl bod, týkaj í cí  se pronájmu penzionu ot to plus. Tento bod byl staŽen.

Starosta a p. Zábranský informovali o 3. kole kotlí kových dotací . Informace se týkďa
termí nu vyhláš ení  krajských výzev, termí nu pffjmu ž ádostí , typů  podporovaných zdrojů  a
qýš e jej ich podpory. bonusů  atd.

Pří š t í  veřejné  zasedání  se koná dne 08. 04.20| 9 v 19: 00

Zasedání  ukonč eno ve 20:07 hod

Zapsa| :  ing. Přemysl Zábranský nl
Za spn{ rt rost :  ing. Kozt í k illdl/ ; , .--\  /

&Á'(ověřili:  pí . PhDr. Rabit lákor'á' p.


