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„ZÁPIS z 19. zASEnÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MC PRAHA - PREDNI KOPANINA DNE 28. 6. 2021

_ 19 _

p. Hradil, p. Salát, PhDr. Rabiňáková, prof. Vymazal, K. Kyzek, p. Neubauer,

ing. Tichý, p. Satýnek

Omluveni: ing. Zábranský, Mgr. Vokáč - tajemník

Neomluveni:

Hosté:
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PROGRAM:

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

. Zádost společnosti MATA moudrá s.r.o. a městské části Praha — Přední Kopanina o

změnu nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve

znění pozdějších předpisů

Schválení Dohody o finanční úhradě spotřebované elektrické energie na zařízeních V

majetku MČ V pronajatých prostorách firmou Creative Booster v objektu K

Padesátníku 10, Praha 6 — Přední Kopanina

Linka bezpečí, z.s. — žádost o dotaci z rozpočtu MČ Praha — Přední Kopanina

Komise výstavby

Info

Diskuse

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

. Zahájení — starosta zahájil zasedání ZMČ Praha — Přední Kopanina V 19:30 hod.

Uvítal přítomné a určil ověřovatele zápisu Libora Satýnka a Karla Kyzka.

Projednání pořadu zasedání bylo schváleno v navržené podobě (hlasování: 8-0-0).

2. Žádost společnosti MÁTA moudrá s.r.o. a městské části Praha — Přední

Kopanina o změnu nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se

vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů — zastupitelstvo městské části

Praha — Přední Kopanina počtem hlasů (8-0-0) schvaluje podání návrhu společnosti

MÁTA moudrá sro na změnu přílohy (novelu) nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb.

hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Navrhované

změny se týkají pozemků p.č. 804, 738, 801/2, 739/1, 691 V k.ú. Přední Kopanina,

č.p. 168, ul. K Tuchoměřicům a č.p. 90, ul. K Juliáně a to jako nová tržní místa.

Schválení Dohody o finanční úhradě spotřebované elektrické energie na

zařízeních v majetku MČ V pronajatých prostorách firmou Creative Booster V

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

části Praha — Přední Kopanina počtem hlasů (8-0-0) schvaluje uzavřít Dohodu o

finanční úhradě spotřebované elektrické energie s firmou Creative Booster, sro a

pověřuje starostu podpisem této dohody.

4. Linka bezpečí, z.s. — žádost 0 dotaci z rozpočtu MČ Praha — Přední Kopanina

Zastupitelstvo městské části Praha — Přední Kopanina počtem hlasů (8-0-0) souhlasí

s poskytnutím dotace Lince bezpečí, 2.5. ve výši 5.000,- Kč. Finanční prostředky



budou použity na pokrytí části nákladů celostátní telefonní linky bezpečí a

Rodičovské linky, které poskytují pomoc a ochranu dětem a mladým lidem

vtíživých či krizových životních situacích nebo dospělým jednajícím vzájmu

dítěte, prostřednictvím telefonické krizové pomoci a e-mailové a chatové poradny.

5. Komise výstavby viz zápis č. 19 z jednání Komise výstavby na webových stránkách

městské části Praha — Přední Kopanina

6. Info: P. starosta podal informace:

O rozpočtových opatřeních Magistrátu hlavního města Prahy č. 3057, 3055,

8024 a 3049, které bere zastupitelstvo na vědomí

O tom, Že dne 30.6. 2021 dojde k realizaci umístění dopravního značení pro

omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci NN3522 (navazující

na ulici K Juliáně a vedoucí východním směrem)

O tom, že na lokalitě Preláta bude pořádán příměstský tábor „Indiánské

léto“

O zahájení jednání s potencionálním novým majitelem projektu „Rezidence

Kopanina“, kterou by měla být firma SWITELSKY Real Estate CZ sro

Dále uvedl, že jednání jsou na samém počátku a že byla ze strany této

společnosti představena nová varianta případné zástavby. O veškerých

dalších výsledcích jednání budou občané informováni.

7. Diskuse:

p._vznesl dotaz na profil firmy SWITELSKY Real Estate CZ

s.r.o.

pí._vznesla dotaz na řešení podvodného letáku, kde je

zneužit znak městské části a funkce a jména předsedy Komise ochrany

životního prostředí a veřejného pořádku. Po konzultaci s Policií ČR nebude

městská část podávat trestní oznámení na neznámého pachatele.

Příští veřejné zasedání se koná dne 13.9. 2021 V 19.00 hod.

Zasedání ukončeno v 20.35 hod.

Zapsal: p. Satýnek

Za správnost: p. Hradil

Ověřili: p. Satýnek, p. Kyzek


