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ZÁPIS Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA DNE 29. 08. 2022 

- 26 - 
Přítomni:  p. Hradil, p. Salát, p. Neubauer, p. Satýnek, p. Kyzek, prof. Vymazal, ing. Tichý,  

PhDr. Rabiňáková 
Omluveni:  ing. Zábranský, Mgr. Vokáč – tajemník ÚMČ   
Neomluveni:  
Hosté:  dle prezenční listiny 
 

P R O G R A M:  
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, projednání pořadu zasedání a jeho schválení  
2. Schválení výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 2, ul. K Padesátníku 110, 

Praha 6 – Přední Kopanina ve správě městské části Praha – Přední Kopanina a rozhodnutí 
o konkrétním nájemci předmětného bytu  

3. Schválení prodeje pozemků p.č. 895/2, 895/8 v k.ú. Přední Kopanina, ve vlastnictví hl. m. 
Prahy, svěřená správa MČ Praha – Přední Kopanina, státní příspěvkové organizaci 
Ředitelství silnic a dálnic ČR  

4. Schválení žádosti MČ Praha – Nebušice o poskytnutí dotace pro pro ZŠ a MŠ Praha - 
Nebušice  

5. Schválení žádosti TJJ Přední Kopanina o poskytnutí dotace  
6. Schválení žádosti Kopaninského spolku o poskytnutí dotace  
7. Schválení žádosti FC Přední Kopanina o poskytnutí dotace  
8. Žádost nájemce Penzionu Oto plus o prominutí/snížení plateb nájemného za období 

měsíců prosinec 2022, leden, únor 2023 v objektu K Padesátníku 10, Praha 6 – Přední 
Kopanina  

9. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků p.č. 215/1 a 215/3, vše v 
k.ú. Přední Kopanina ohledně kanalizační stoky DN 300 pro veřejnou potřebu  

10. Hlavní město Praha – žádost o stanovisko k výkupu pozemku p.č. 696/17 v k.ú. Přední 
Kopanina  

11. Úprava rozpočtu na rok 2022 
12. Kulturní a sportovní komise  
13. Komise výstavby  
14. Info  
15. 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 p. Kyzka. Projednání pořadu zasedání bylo 
schváleno v navržené podobě (hlasování: 8-0-0).  

 
2.   Schválení výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 2, ul. K Padesátníku 110, 

Praha 6 – Přední Kopanina ve správě městské části Praha – Přední Kopanina a 
rozhodnutí o konkrétním nájemci předmětného bytu - Zastupitelstvo městské části 
Praha – Přední Kopanina počtem hlasů (8-0-0) na základě výsledku předchozího 
výběrového řízení schvaluje pronájem bytu č. 2 (2 + kk) v objektu K Padesátníku 110, 
Praha 6 – Přední Kopanina, na dobu určitou 2 let, včetně zařizovacích předmětů a dalšího 
vybavení, o celkové výměře 59 m2 (ve vlastnictví hlavního města Prahy, správa městské 



části Praha – Přední Kopanina) ve výši 15.500,- Kč/měsíčně vybranému uchazeči 
Kateřině Šmitákové. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy se shora 
uvedeným uchazečem.   

 
3. Schválení prodeje pozemků p.č. 895/2, 895/8 v k.ú. Přední Kopanina, ve vlastnictví 

hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha – Přední Kopanina, státní příspěvkové 
organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR - Zastupitelstvo městské části Praha – Přední 
Kopanina počtem hlasů (8-0-0) schvaluje prodej pozemků p.č. 895/2 (ostatní plocha) o 
výměře 59 m2 a p.č. 895/8 (ostatní plocha) o výměře 150 m2 v k.ú. Přední Kopanina, 
(ve vlastnictví hlavního města Prahy, správa městské části Praha – Přední Kopanina) za 
cenu obvyklou dle znaleckého posudku č. 4269/112/2022, vypracovaným firmou 
PROSCON, s.r.o.  dne 14.6. 2022 v celkové  výši 629 195,- Kč  Ředitelství silnic a dálnic 
ČR pro zajištění veřejně prospěšné stavby „D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně.  
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem k tomu příslušné smlouvy.   
 

4. Schválení žádosti MČ Praha – Nebušice o poskytnutí dotace pro pro ZŠ a MŠ Praha 
- Nebušice - Zastupitelstvo městské části Praha – Přední Kopanina počtem hlasů (8-0-0) 
souhlasí s poskytnutím dotace městské části Praha – Nebušice ve věci spolupráce 
v oblasti zajišťování vzdělávání ve výši 100.00,- Kč. Finanční prostředky budou využity 
ZŠ a MŠ Praha – Nebušice na nákup elektroniky – dataprojektorů s bílou tabulí – do dvou 
nových venkovních učeben s celoročním provozem. Zastupitelstvo městské části Praha – 
Přední Kopanina pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.  
 

5. Schválení žádosti TJJ Přední Kopanina o poskytnutí dotace  - Zastupitelstvo městské 
části Praha – Přední Kopanina počtem hlasů (8-0-0) souhlasí s poskytnutím dotace 
Tělovýchovné Jezdecké Jednotě Přední Kopanina ve výši 25.000,- Kč na opravu oplocení 
dětské jízdárny ve sportovním areálu TJJ Přední Kopanina. Zastupitelstvo městské části 
Praha – Přední Kopanina pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.  
 

6. Schválení žádosti Kopaninského spolku o poskytnutí dotace - Zastupitelstvo městské 
části Praha – Přední Kopanina počtem hlasů (8-0-0) souhlasí s poskytnutím dotace 
Kopaninskému spolku, z.s. na podporu sportovní činnosti ve výši 25.000,- Kč. 
Zastupitelstvo městské části Praha – Přední Kopanina pověřuje starostu podpisem k tomu 
příslušné smlouvy.   
 

7. Schválení žádosti FC Přední Kopanina o poskytnutí dotace - Zastupitelstvo městské 
části Praha – Přední Kopanina počtem hlasů (8-0-0) souhlasí s poskytnutím dotace spolku 
FC Přední Kopanina na podporu sportovní činnosti ve výši 25.000,- Kč. Zastupitelstvo 
městské části Praha – Přední Kopanina pověřuje starostu podpisem k tomu příslušné 
veřejnoprávní smlouvy.  
 

8. Žádost nájemce Penzionu Oto plus o prominutí/snížení plateb nájemného za období 
měsíců prosinec 2022, leden, únor 2023 v objektu K Padesátníku 10, Praha 6 – 
Přední Kopanina - Zastupitelstvo městské části Praha – Přední Kopanina počtem hlasů ( 
8-0-0) schvaluje prominutí/snížení plateb nájemného celkem o částku ve výši 1,2 násobku 
jednoměsíčního nájemného s rozložením této úlevy do období měsíců prosinec 2022 až 
únor 2023 podnikající fyzické osobě Radku Pospíšilovi, který provozuje Penzion Oto 
plus v objektu K Padesátníku 10, Praha 6 – Přední Kopanina.   
 
 
 



 
9. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků p.č. 215/1 a 215/3, vše 

v k.ú. Přední Kopanina ohledně kanalizační stoky DN 300 pro veřejnou potřebu  
Zastupitelstvo městské části Praha – Přední Kopanina počtem hlasů (8-0-0) schvaluje 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 215/1, 215/3, vše v k.ú. 
Přední Kopanina s povinnou osobou – Barborou Kňažkovou – výlučným vlastníkem 
těchto pozemků, na nichž se nachází kanalizační stoka DN 300 pro veřejnou potřebu ve 
vlastnictví městské části Praha – Přední Kopanina.  Věcné břemeno se zřizuje jako 
bezúplatné. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem shora uvedené smlouvy.  
 

10. Hlavní město Praha – žádost o stanovisko k výkupu pozemku p.č. 696/17 v k.ú. 
Přední Kopanina - Zastupitelstvo městské části Praha – Přední Kopanina počtem hlasů ( 
8-0-0) souhlasí s výkupem pozemku p.č. 696/17  o výměře 63 112 m2 (orná půda) v k.ú. 
Přední Kopanina, který by byl realizován hlavní městem Prahou, zastoupeným odborem 
hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy, z vlastnictví společnosti 
Pragopartner a.s. Dle sdělení Odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy se na 
převážné části tohoto pozemku v platném územním plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy nacházejí veřejně prospěšné stavby 3|DK|41 (Přední Kopanina – Pražský 
(Silniční) okruh Ruzyně – Březiněves v hranicích hlavního města  Prahy (včetně Rybářky) 
a 10|TP|41 (Přední Kopanina – přeložka VTL plynovodu).  
 

11. Úprava rozpočtu na rok 2022 - Zastupitelstvo městské části Praha – Přední Kopanina 
počtem hlasů (8-0-0) schvaluje v rámci úpravy rozpočtu na rok 2022 přiložené 
rozpočtové opatření č. 2.           
 

12. Kulturní a sportovní komise  
 

13. Komise výstavby  
 

14. Info  
 

15. Diskuse 
 

 
 
 
 
 
Zasedání ukončeno ve 20:54 hod.  
 
Zapsal: p. Satýnek    
 
Za správnost:  p. Hradil 
 
Ověřili: p. Salát, p. Kyzek   
 


