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ZÁPIS Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MČ PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA DNE 23. 05. 2022 

- 24 - 

Přítomni:  p. Hradil, p. Salát, PhDr. Rabiňáková, prof. Vymazal, p. Neubauer, ing. Tichý, p. 

Satýnek, p. Kyzek, Mgr. Vokáč – tajemník ÚMČ 

Omluveni:  ing. Zábranský, p. Neubauer 

Neomluveni:  

Hosté:  dle prezenční listiny 

 

P R O G R A M:  

 

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

2. Stanovení počtu zastupitelů MČ Praha – Přední Kopanina na volební období 2022-2026 

3. Schválení odsvěření vodohospodářské infrastruktury ze správy městské části Praha – Přední 

Kopanina 

4. Schválení závěrečného účtu 

5. Schválení účetní závěrky 

6. Úprava Směrnice městské části Praha-Přední Kopanina k zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu 

7. Schválení žádosti o stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Přední Kopanina, ve vlastnictví hl. 

m. Prahy, za pozemky v k.ú. Horní Počernice, ve vlastnictví ŘSD, vše obec Praha 

8. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku p.č. 748/1, ul. Nové Domy, ve 

prospěch PREdistribuce, a.s., nové připojení k pozemku p.č. 194/3, vše v k.ú. Přední Kopanina 

9. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku p.č. 748/1, ul. Nové Domy, ve 

prospěch PREdistribuce, a.s., nové připojení k pozemku p.č. 192, vše v k.ú. Přední Kopanina 

10. Úprava rozpočtu na rok 2022 

11. Kulturní a sportovní komise 

12. Komise výstavby 

13. Info 

14. Diskuse 

 

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

1. Zahájení – starosta zahájil zasedání ZMČ Praha – Přední Kopanina v 19:00 hod. Uvítal 

přítomné a určil ověřovatele zápisu p. Saláta a pí. Rabiňákovou. Projednání pořadu zasedání bylo 

schváleno v navržené podobě (hlasování: 7-0-0). 

 

2. Stanovení počtu zastupitelů MČ Praha – Přední Kopanina na volební období 2022-2026 - 

Zastupitelstvo městské části Praha – Přední Kopanina ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 zák. č. 

131/2000 Sb. stanovilo počet členů Zastupitelstva městské části Praha – Přední Kopanina v počtu 

9-ti členů (hlasování: 6-0-1). 

 

 

 

3. Schválení odsvěření vodohospodářské infrastruktury ze správy městské části Praha – 

Přední Kopanina - Zastupitelstvo městské části Praha – Přední Kopanina schvaluje odsvěření 

nemovitého majetku - vodohospodářské infrastruktury - v katastrálním území Přední Kopanina v 

celkové pořizovací hodnotě ve výši 85.866.366,66,- Kč. Zastupitelstvo městské části Praha – 

Přední Kopanina souhlasí s odejmutím práva hospodařit s tímto svěřeným majetkem ve 



vlastnictví hlavního města Prahy, jeho předáním do vlastnictví hlavního města Prahy, které ho 

následně předá do nájmu a správy Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. (hlasování: 7-0-0). 

 

4. Schválení závěrečného účtu - Zastupitelstvo městské části Praha – Přední Kopanina 

v souladu s § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2021 spolu se zprávou o výsledcích 

přezkoumání hospodaření městské části s výhradou chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 

odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo městské části 

Praha – Přední Kopanina přijalo ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 

Sb., Příkaz starosty č. 1/2022 opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o 

výsledku přezkoumání hospodaření (hlasování: 7-0-0).  

 

5. Schválení účetní závěrky - Zastupitelstvo městské části Praha – Přední Kopanina počtem 

hlasů (hlasování: 7-0-0) schvaluje účetní závěrku za rok 2021 bez výhrad.  

 

6. Úprava Směrnice městské části Praha-Přední Kopanina k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - - Zastupitelstvo Městské části Praha - Přední Kopanina počtem hlasů 

(hlasování: 7-0-0) schvaluje úpravu Směrnice městské části Praha – Přední Kopanina k zadávání 

veřejných zakázek v rámci rozpočtu a účtu hospodářské činnosti MČ Praha – Přední Kopanina 

 

7. Schválení žádosti o stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Přední Kopanina, ve vlastnictví 

hl. m. Prahy, za pozemky v k.ú. Horní Počernice, ve vlastnictví ŘSD, vše obec Praha - 

Zastupitelstvo městské části Praha – Přední Kopanina počtem hlasů (7-0-0) souhlasí se směnou 

pozemků p.č. 895/4, 895/16, 895/17, 895/18, 895/19, 895/20, 895/21, 895/22 v k.ú. Přední 

Kopanina, ve vlastnictví hl. m. Prahy, které ŘSD potřebuje pro realizaci veřejně prospěšné stavby 

dopravní infrastruktury „D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně“ za pozemky p.č. 4345/8, 4345/15, 

4346/5, 4346/7, 4346/8, 4346/9, 4346/11, 4346/12, 4346/13, 4346/14, 4358/2, 4358/5, 4358/6, 

4454/20, 4560/2, 4561/7, 4561/9 v k.ú. Horní Počernice.  

 

8. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku p.č. 748/1, ul. Nové Domy, 

ve prospěch PREdistribuce, a.s., nové připojení k pozemku p.č. 194/3, vše v k.ú. Přední 

Kopanina - Zastupitelstvo městské části Praha – Přední Kopanina počtem hlasů (7-0-0) 

schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Přední 

Kopanina s oprávněným - PREdistribuce, a.s. k akci: Praha – Přední Kopanina, Nové Domy, č. 

parc. 194/3, nové připojení SS 201.Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné ve výši 3.000,- 

Kč/bm, tj. v celkové výši 24.000,- Kč. K této ceně bude připočteno DPH v platné výši. Zároveň 

zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem shora uvedené smlouvy.  

 

9. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku p.č. 748/1, ul. Nové Domy, 

ve prospěch PREdistribuce, a.s., nové připojení k pozemku p.č. 192, vše v k.ú. Přední 

Kopanina - Zastupitelstvo městské části Praha – Přední Kopanina počtem hlasů (7-0-0) 

schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Přední 

Kopanina s oprávněným -  PREdistribuce, a.s. k akci: Praha – Přední Kopanina, Nové Domy, č. 

parc. 192, nové připojení. Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné dohodou v celkové výši 7.000,- 

Kč. K této ceně bude připočteno DPH v platné výši. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu 

podpisem shora uvedené smlouvy.  

 

 

10. Úprava rozpočtu na rok 2022 –  zastupitelstvo městské části Praha – Přední Kopanina bere 

na vědomí rozpočtová opatření č. 3008 (dotace z hlavního města Prahy pro Místní lidovou 

knihovnu z hlavního města Prahy), č. 3013 (dotace z hlavního města Prahy na realizaci kryté 



předzahrádky K Padesátníku 10 z hlavního města Prahy), č. 3015 (ponechané dotace z roku 2021 

z hlavního města Prahy) a č. 3023 (dotace z hlavního města Prahy na pomoc uprchlíkům z 

Ukrajiny) 

 

11. Kulturní a sportovní komise – p. Kyzek informoval o proběhlých a připravovaných 

společenských akcích  

 

12. Komise výstavby - p. Satýnek informoval o náležitostech, uvedených v zápise ze schůze 

komise ze dne 12.5. 2022  

 

13. Info 

 

14. Diskuse 
 

Příští veřejné zasedání se koná dne 27.6. 2022 v 19:00 hod.  

 

Zasedání ukončeno ve 20.00 hod. 

 

Zapsal: p. Satýnek       

 

Za správnost:  p. Hradil 

 

Ověřili: pí. Rabiňáková, p. Salát    


