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ZÁPIS ZE 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MČ PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA DNE 23. 11. 2020

_ 16 _

Přítomni: p. Hradil, p. Salát, p. Satýnek , PhDr. Rabiňáková, prof. Vymazal, ing. Zábranský,

pí. Patíková, ing. Tichý

Omluveni: Mgr. Vokáč — tajemník ÚMČ, pí. Kopičková

Neomluveni:

Hosté:
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dle prezenční listiny

PROGRAM:

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, projednání pořadu zasedání a jeho schválení

Přijetí rozpočtového provizoria na rok 2021 na období do schválení rozpočtu, včetně

schválení jeho pravidel

Projednání návrhu Dodatku č. l k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

Kopaninskému spolku, z.s.

Žádost nájemce Penzionu Oto plus o prominutí části platby nájemného vobjektu

K Padesátníku 10, Praha 6 — Přední Kopanina

Rozpočtové opatření č. 1005

Komise výstavby

Info — Zřízení inventarizační komise pro rok 2020

Diskuse

Zasedání ZMČ je dle Zákona č. 131/2000 Sb. veřejné.

Zahájení — starosta zahájil zasedání ZMČ Praha — Přední Kopanina V 19:00 hod.

Uvítal přítomné a určil ověřovatele zápisu prof. Vymazala a p. Saláta. Projednání

pořadu zasedání bylo schváleno vupravené podobě (hlasování 8—0-0), kdy byl

doplněn bod č. 5 - Rozpočtové opatření č. 1005.

Přijetí rozpočtového provizoria na rok 2021 na období do schválení rozpočtu, včetně

schválení jeho pravidel - přijetí rozpočtového provizoria na rok 2021 na období do

schválení rozpočtu V souladu s ustanovením § 13 odst. 2 V návaznosti na ustanovení §

1 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

znění pozdějších předpisů, a zároveň schvaluje jeho pravidla. (hlasováno 8-0-0).

. Projednání návrhu Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

Kopaninskému spolku, z.s. - Zastupitelstvo městské části Praha — Přední Kopanina

počtem hlasů (8-0-0) schvaluje Dodatek č. l k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí

dotace Kopaninskému spolku z.s., uzavřené dne 31.1. 2020. Zastupitelstvo městské

části Praha — Přední Kopanina pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 této

veřejnoprávní smlouvy.



4. Žádost nájemce Penzionu Oto plus o prominutí části platby nájemného V objektu

K Padesátníku 10, Praha 6 — Přední Kopanina - Zastupitelstvo městské části Praha —

Přední Kopanina počtem hlasů (8-0-0) schvaluje prominutí platby nájemného za

měsíc prosinec 2020 panu —, který provozuje Penzionu Oto plus

v objektu K Padesátníku 10, Praha 6 — Přední Kopanina.

5. Rozpočtové opatření č. 1005 - Zastupitelstvo městské části Praha — Přední Kopanina

počtem hlasů (8-0-0) schvaluje v rámci úprav rozpočtu na rok 2020 rozpočtové

opatření č. 1005.

6. Komise výstavby (dále jen KV) - L. Satýnek informoval o náležitostech, uvedených V

zápise ze schůze komisev ze dne 26. 10. 2020. Tento zápis bude vyvěšen na

internetových stránkách MC Praha — Přední Kopanina.

7. Info —— Zřízení inventarizační komise pro rok 2020 — Starosta informoval přítomné o

zřízení inventarizační komise pro rok 2020 ve složení pí. S. Kopičková, pí. J.

Doksanská a pí. P. Urbanová.

8. Diskuse

0 Starosta informoval přítomné o aktuálním stavu delimitace ČOV, kdy ZMČ Praha —

Přední Kopanina předala na hl. m. Prahu všechny dokumenty, potřebné k delimitaci a

tyto dokumenty byly schváleny.

. Byl vznesen dotaz p._na to, jak 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o.

postupuje v případě, když je zjištěno vypouštění odpadních vod z COV do vodního

toku. Starosta informoval, Že tato problematika již byla řešena, ale zatím bez

výsledku. Detailněji problematiku popsal prof. Vymazal (frekvence odebírání vzorků,

přípustné hodnoty atd.).

. Pan- informoval o vypadaných kamenech V potoce. Starosta informoval o

kolaudaci V květnu a rekolaudaci V červnu, kdy byly provedeny opravy. Starosta dále

informoval, že zjistí možnost opravy.

. Pí-vznesla dotaz na technické parametry prvků na dětském hřišti (nosnost atd.).

Zastupitelstvo zjistí možnost nalepení štítků s technickými údaji na jednotlivé prvky.

Příští veřejné zasedání se koná dne 25. 1. 2021 V 19:00

Zasedání ukončeno v 19:45 hod

Zapsal: ing. Přemysl Zábranský

Za správnost: p. Zdeněk Hradil

Ověřili: prof. Jan Vymazal, p. Petr Salát


