
Č 1..:  nacrnr 00560/ 20t9

zÁprs Z 8.ZAsEDÁnvÍ  zAsTUPI TELsTvA
vtČ  PRAHA. pŘnnNÍ  xopANI NA DNE 30. 09. 20t9

- 8 -

Pří tomni:  ing. Kozak, p. Hradil, p. Salát ' PhDr. Rabiňaková prof' Vymazal, pí . Kopiěková
ing. Zábrartský, pí . Patí ková p. Satynek, Mgr. Vokrič  _ tajemní k ÚuČ

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté :  dle prezenč ní  list iny

PROGRAM:

1. Zahájent
2. Urěení  ověřovatelů  zápisr1projednaní  pořadu zasedini ajeho schválení
3. Projednrání  výsledků  kontoly qýkonu samostatré  pů sobnosti provedené  zaměs&ranci

Magistráfu h l. m. Prahy u MČ  Praha -Přední  Kopanina v oblasti č innosti
vykonávaných podle zákana č . | a6/  l999s b., o svobodné m pří sfupu k informací m, ve
zněru pozdějš í ch předpisů  vč etně návrhu opatřeď k nápravě

4. Jmenovií ní  niáhradní ho č lena Komise pro pdednávání  přesfupků
5. Kopaninský spolek_ ádost o dotaci
6. Spolek pro obnovu sochy svaté  Juliií ny . ž Ádost o dotaci
7. Slavnostrrí  vysazení  lí py na Hokeš ově nrí městí
8. Ukonč ení  smlouvy o poskytovií ní  servisní ch sluŽeb s f irmou TopGis, s.r.o.
9. Úpravarozpoč tu narok2} I 9
10. Komise ýstavby
10. I nfo
11.  Diskuse

Zasedání  ZMČ je dte zákonač . 131/ 2000 Sb. veřejné .

Před zatlájení m zasedáni ZMČ  Prďra _ Přední  Kopanina ing. Vladimí r Kozí k
informoval pří to'mné  o podrí ní  rczignace na svou funkci skrosfy MČ  Praha _ Přední
Kopanina na aí kladě ustanovení  $55 odst. 2) pí sm. b) zí kona č . 491i2001 sb.' č ilrrž
mu zanikl ke dni 30. 9. 2019 mandát č | ena zasfupitelstva uČ  pratra _ PHní
Kopanina. Zastupitelstvo rezignaci ing. Vladimí ra Kozáka na funkci starosty vzalo na
vědomí . (bez hlasovrání )

Za nxta| é  situace mí stostarosta Petr Salát vyzval pří tomné  usttpitele k předlož ení
návrhů  kandidáta na funkci nové ho starosty vtČ  prana. Pfudní  Koparrina a navrhl do
funkce nové ho starosty p. Zdeňka Hradila Pan řkadil s kandidďurou na funkci
starosty souhlasil. Jiný náwh rrebyl předlož en. Zastupitelstvo schválilo aklamaci jako
způ sob volby pro hlasovrí ní  o volbě starosty (&e0).



1 .
2 .

Zastupitelstvo zvolilo do funkce starosý p. Zdeňka Hradila (hlasovrání  7-0-1)

Zahájení _ stmosta zahájil zasedání  ZldČ  Prďra - Přední  Kopanina v 19:15 hod.
Uví tal pří tomné  a urč il ověřovaGle zápisu p. Sďáta a p. Sarýnka Starosta nawhl
doplnění  pořadu zasedání  o následují cí  body:
Náwh kandidáta na frrnkci předsedy Kontrolní ho ýboru a č lena kontrolrní ho ýboru a
jej ich volba, zařadit  jako bod 3
Náwh kandidáÍ a a volba č iena Finanč nlho výboru ' zaé adit jako bod 4
Projednrí ní  pořadu bylo schvrí leno s doplněnÍ m shora uvedenýclr bodů  v upravené
podobě (hlasovrání  8-0-0).

Náwh kandidáta na funkci předsedy Kontrolní ho výboru a č lena Kontrolní ho výboru
a jejich volba. Stmosta vyzxal pří tomné  zastupitele k předlož ení  náwhů  kandidáta do
funkce předsedy Kontrolní ho vyboru a drí le k pŤ edloŽení  ruáwhů  jmenovrání  č lena
Kontrolní ho vyboru.Bylpředlofun náwh na zvolení  d< l fixrkce předsedy Kontrolnilro
výboru p' Zábranské ho a jako č lena Kontrolní ho ýboru prof. Vymazala'
Zastupitelstvo městské  č ásti Praha _ Přední  Kopanina se poč tem hlasů  (7.0.1)
rozhodlo schválit do funkce předsedy Kontrolní ho ýboru p. Zábranské ho a schválit
jmenované ho č lenaprof. Vymazalajako č lena Kontrolní ho výboru. (hlasování  7.0-1)

Návrh kandidáta a volba č lena Finaí č nfuc vyboru . Starosta vyzvď pří tomné
zasfupitsie k pňdloŽcní  n-í vrhů  jmenovií ní  č lcna Finanč * í bo vyboru Byl předlož crr
návrh na jmenovrí ní  p. Zábranské ho. Zastupitelstvo městské  č ásti Praha - Přední
Kopanina se poč tem hlasů  (7.0.1) rozhoďo schvrilit jmenované ho č lena p.
Zábranské ho č lenem Finanč ní ho výboru.

Projednrí ní  výslďku kontroly výkonu samostatné  pusobnosti provedené  zaměstnanci
Magistrátu h l. m. Prahy u MČ  Praha -Přední  Kopanina v oblasti č innosti
vykonávaných podle zákona č . 10ól 1999s b.' o svobodné m pří stupu k inforrnreim,
ve znění  pozdějš í ch předpisů  vč etně náwhu opatření  k nqpravě. Tajemní k ÚuČ  Praha
- Přední  Kopanina Mgr. Vokač  přednesl zastupitelstvu městské  č ásti Praha *  Přední
Kopanina ryrávu o qýsledku shora uvedené  kontroly' vč ebrě náwhu opařeni
k nápravě. Zasfupitelstvo městské  č asti Praha _ Přední  Kopanina Zprávu o výslďku
kontroly výkonu sanrostaftré  pů sobnosti provedené  zaměstnanci Magistrátu hl. m.
Prahy u MČ  Praha *  Přední  Kopanina v oblasti č inností  rykonávagých podle zik'ona
č ,. 10ólt999 Sb-' o svobodnsm pří sÍ $$l k infomracirq vr "zrrění  pzdč jš icb pitdpis{
vč etně náwhu opatření  k nrí pravě vzalo na vědomí  a tajemní kem předlož ený náwh
Zptávy o přijatych opafrenrch k * í pravě odsou.blasilo (hlasovr{ ní  8-0-0)'

Jmenovií ní  nií hradní ho č lena Komise pro projednáváni přestupků  - Zasfupitelstvo
městské  č rí sti Praha *  Přední  Kopanina pďtem hlasů  (7-0.1) se roz* rodlo schvrálit
starostou jmenované } ro p. Sadnka jako náhradní ho č lena do Komise pro projednávrí ní
přesfupků .

Kopanins{ ý spolek_ Žádost o dotaci _ Zastupitelstvo rrĚstské  č asti Praha _ Přední
Kopanina poč tem hlasů  (7-0-1) souhlasí  s poskyfirutí m dotace Kopaninské mu
spolku, Z.s. na podporu sportovní  č innost i ve ýš i 15.000'- Kč . Zastupitelstvo
městské  č asti Praha - Přední  Kopanina pověfuje starosfu poópisem pffsluš né
veřejnopravní  smlorrvy' kterou sKopaninstcým spolkem es. rravře městská č ást
Praha *  Předni Kapaní na.
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8. Spolek pro obnovu sochy svaté  Juliany - ž ádost o dotaci . Spolek pro obnovu sochy
svaté  Juliány zaž ádaÍ ZMČ  Praha - Přední  Kopaninu o dotaci na obnovu sochy svaté
Julirány. Starosta informoval pří tomné  o tom, Že pří spěvek bude poslqrtnut v dďš í m
rozpoč tové m období  2020 zapředpokladu doloŽení  poďebné  dokumentace a splnění
vš ech zákonných povinností .

9. Slavnosfirí  vysaz-ern| í py na Hokeš ově náměstí  _ Pí . Kopič ková iďornrovala pří tomné
o vysazení  pamětní  lí py na Hokeš ově ft í městí  v neděI i 3.I 1. 2019 ve i4.30 hod.

10. Ukoněení  smlouvy o poskytovrání  servisní ch služ eb s firmou TopGis, s.r.o.
Zasfupitelstvo městské  č rí sti Praha *  Zastupitelstvo městské  č asti Praha *  Přední
Kopanina poč tem hlasů  (8-0-0) souhlasí  s ukonč ení m smlouvy o poslqytovrí ní
servisní ch služ eb s firmou TopGis, s.r.o. Zastupitelstvo městské  č rí sti Praha - Přední
Kopanina pověřuje starostu podpisem výpovědi s firmou TopGis, s.Í .o.' na kterou
byla postoupena firmou Bio-Nexus' s.r.o. dne 21. 11. 2018 smlouva o poskytování
servisní ch sluŽeb.

11. Úprava rozpoč fu na rok 2a19 - Zastupitelstvo městské  č ásti Praha _ Přední  Kopanina
poč tem hlasů  (8.0.0) schvaluje vrií mci ú pravy rozpoč tu na rok 2019 přilož ené
rozpoč tové  opatření  č . 3.

12. Komise qýstavby (dale jen Kv) - Z. Hradil inť ormoval o naleátostec} r, uvedených v
zápise ze schů ze komise ze dne 11. 09. 20| 9. Tento ápis bude vyvěš en na
internetových strránkách MČ  praha *  Přední  Kopanina a souč asně bude pří lohou
tohoto zápisu.

KV doporuěuje bezodkladné  zadat vypracování  generelu zásobení  pitnou vodou MČ
Praha-Přední  Kopanin4 kteqf urěí  tlakové  a prť ttokové  poměry v kaž dé m mí stě
vodovodní  soustavy obce v souvislosti s pří š tí  výstavbou v k.ú . Přední  Kopanina.

Zastupitelstvo městské  č ásti Praha _ Přední  Kopanina poč tem hlasů  (8-0.0) schvďuje
bezodkladné  zadini vy'pracovrí ní  generelu zásobení  pitnou vodou MČ  Praha-Přední
Kopanina.

KY bei.e na vědomí .

ž e Magistrát hl. m. Prahy vydal ROZHODNUTÍ  na základě odvolání  MČ  Praha-Pfudní
Kopanina, p.Jana Beneš e, pí . Denisy Praksinové  a pí . Moniky Karasové  prot i rozhodnutí
ÚuČ  praha 6, odboru výstavby ze dne 22.10.20| 8' kterym byla na Žádost stavební ka paní
Lenky Triibenekrové , zastoupené  panem ondřejem Trť ibenekrem dodateč ně povolena
zlněna stavby před její m dokonč ení m" a to ''stavba rodinné ho domu ě. 4 na pozemku parc.
č . 50/9 v k.ú . PŤ ední  Kopaninď', spoč í vají cí  ve zvětš ení  celkové ho objemu stavby' ve
změně dispozič ní ho řeš ení , změně umí stění  otvorů , v rozš í řeď teras a v reďizaci bazé nu.
Magistrát hl. m. Prahy rozhodl tak, Že napaderré  rozhodnutí  ÚMČ  Praha 6, odboru
výstavby, sp' zn. sZ MCP6 02839912018loViHq č j . MCP6 196094 ze dne 22. | 0.2018,
ruš í  a věc wací  k nové mu projedruí ní .

I nformace

odbor výstavby ÚvtČ  Praha 6 obdrŽel dne 30. 6.2a19 azrú lrrcní  o už í vání  stavby, které
podal Lukáš  Kozik' K Padesátní ku 143, Praha 6 - Přední  Kopanina, které ho zasfupuje
AMo, spol' s r.a", Zí vrova 16a6ll6., Praha 6 _ Řepy a na zil< ladě tohoto oznií mení



pŤ ovedl odbor rýstavby dne 12. č ewence 2s19 závěteč nou protrlí dku na stavbč :
Novostavba rodinné ho domu o jedné  bytové  jednotce 1+ 3, k.ú . Přední  Kopanin4 Praha"
ulice K Padesátní ku. Závěreč ná kontrolní  prohlí dka byla provedena dne 5. zž ďí  2019 s
tí mto výsledkem: Stavební  ďad potwzuje poďe $ l55, odst. 1 Správní ho řádu, ž e
předmětná stavba je dokonč ena a schopna vž ivání "

Dne t . 7. 2019 podal ž adatel Eva Š í mová a Daruela Jirkovcová ž ádast o vydiání
rozhodnutí  o dělení  pozemku č . parc. 696/ 105. odbor výstavby UMČ  Praba 6 vydal 4. 9.
2019 podle $ 82 a 92 stavební ho zé l< ona roďrodnutí  o dělení  pozemku z dů vodu
majetkové ho vypořádrí ni mezi spoluvlastní ky Dělení  pozemků  bude provedeno v souladu
s grafickou pří lohou rozhodnutí .

odbor výstavby ÚuČ  Praha 6 posoudil ohláš ení  stavební ho aí měru, které  dne 10. 4.
z0| 9 podala DvuÍ  Přední  Kopanina' s.ť 'o.' Kamýcká 23?l2a Praha 6, Dří ve
PRIMALORE" s.Lo., Sokolovski I ,0l94, Praha 8 a na aákladě to} roto posoureni pdie $
10ó stavební ho zákona Yydď souhlas s provedení m stavební ho zí měru: Rekonstrukce a
novostavba pro bydlení ' Hokeš ovo nám.25, Praba 6 . Přední  Kopanina

odbor qýstavby Úraau m. č . Praha 6, přezkoumal podle $ 126 a 127 stavební ho zií kona
změnu v už í vání  stavby' kterou dne 18.3.2019 oznámili vlastní ci stavby I ng. Michď
Č ermií k, K Horoměřictm 650/ 17, PruI ta ó - Suchdol a I ng" Helena Č ermiáková" K
Horoměřicfim 650117, Praha 6 - Suchdol a na ziů < ladé  tohoto pfuzkounání  vydává podle
$ 12ó odst. 2 a $ | 27 odst. 2 stavební ho zákanaa $ 18m odst. l vyhlrí š ky č . 503/ 200ó sb.,
o podrobnějš í  ú pravě uzemní ho rarhodovárl'i, ú zemnftto apatŤ ent a stavební ho řádq v
p lat né m znění souh lassezm ěnouvuž í ván í st avbyzm ěnauž í ván í sk lepn í chprost or
rodinné ho domu ze skladů  na qýrobnu č okolády Praha 6 . Přední  Kopanin4 K
Tuchoměřiců m č . p. 135

Hlavní  mč sto Praha, zast. odborenr hospadařeni s majetkem } * { I \ ff' IČ s sffi1581,
Marianské  náměstí  2í 2,110 00 Praha 1 - staré  Město, který zastupuje AXEN, s.r.o., I Č o
2822436t, Jizerská 328/ 4' Č akovice' 19ó 00 Praha 9 (dáJe jen ''Žadatel'')  podď dne 2?. 5.
20| 9 ž ádost o vydrí ní  ú zemní ho rozhodnutí  o umí stč ní  stavby: Doplnění  veřejné ho
osvět lení  - ul. Do Roklí , Praha 6 - Přední  Kopanin4 na pozemcí ch parc. č . 76a/ 1,76a/ 2,
76t v katastrální m ú zemí  Přední  Kopanina. Uvedeným dnem bylo zahájeno ú zemní
řizeni.

13 . I n f o

L. Sat;ýnek pozvď pří tomné  obč any na prezentaci projektové  dokumentace' která se ýká
stavební ho povolení  na rekonstrukci stávají cí  nevyhovují cí  křiž ovatky lvrÚr Aviatická ve
směru na Chomutov. Prezerú ace se konií  v ú ter'ý 8. 10" 2019 v sií le radnice MČ  Praha
-Přední  Kopanina

Starosta informoval pří tomné , ž e na pří š tí m veřejné m zaseděni bude nutné  prové st volbu
nové ho č lena zastupitelstva

14. Diskuse

Pí . Filipi poděkovala zaý| etna Dobří š ' ktery se konal dne 28. 9.2019

Pí . Filipi vznesla dotaz k měřráků m na vodu, zda budou ť rnancovi{ ny z rozpoč fu obce.
Byla iďormována' ž e budou finarrcovány zrozpoč hl obce, ale cenazatim není  známa L.
Satýnek upřesnil, Že generel, má nnapovat stav vodovodní  sí tě a slouá k ochrarrě



spotřebitelů  vody v obci. Potřeby generelu vzeš la z problematické ho měření  v rámci
výstavby na Hokeš ově náměstí . V souč asné  době je vytipovano 6 bodů  v obci, na ktcrých
se bude měřit a které  jsou pro měření  nejvýraznějš í  a měření  na nich bude
nejobjekt ivnějš í .

r Pí . Vojtě',chová vmesla dotaz, 7Áa má kontrolní  prohlí dky tevita| tzace potoka
v kompetenci p. Salát, na což  jí by| a dána souhlasnií  odpověď.

Pří š t í řádné veřejné  zasedinise konádne l1' 11.2019 v l9: 00

Zasedimiukonč eno v 19:45 hod

Zapsa|  :  ing. Přemy s|  Zábr artfÝ

Za správnost:  Z. Hradil 
tÍ u/

ověřili p. Saýnek, p. Sďát


