
Č.j..: MCPPK 00821/2022

ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA DNE 28.11. 2022

Přítomni: p. Kyzek, p. Neubauer, p. Salát, PhDr. Rabiňáková, ing. Tichý, p. Řehoř, p. 
Koucký, Mgr.Vokáč – tajemník ÚMČ

Omluveni: prof. Vymazal a p. Holan,
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 Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s MČ Praha – Nebušice o poskytnutí 

dotace pro pro ZŠ a MŠ Praha - Nebušice 
3. Žádost nájemce Penzionu Oto plus o prominutí platby nájemného za měsíc prosinec 2022

v objektu K Padesátníku 10, Praha 6 – Přední Kopanina 
4. Přijetí rozpočtového provizoria na rok 2023 na období do schválení rozpočtu, včetně 

schválení jeho pravidel 
5. Úprava rozpočtu na rok 2022
6. Schválení Dohody o pracovní činnosti se zastupitelem městské části Praha – Přední 

Kopanina panem Tomášem Holanem
7. Schválení změny jednacího řádu Dopravní a stavební komise 
8. Kulturní a sportovní komise 
9. Komise výstavby
10. Info

11. 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. Kouckého. Projednání pořadu zasedání
bylo schváleno v navržené podobě (hlasování: 7-0-0). 

2) Schválení Dodatku  č.  1  k  veřejnoprávní smlouvě s  MČ Praha  –  Nebušice  o
poskytnutí dotace pro pro ZŠ a MŠ Praha - Nebušice Zastupitelstvo městské části Praha
– Přední Kopanina počtem hlasů (7-0-0) schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí  dotace  městské části  Praha – Nebušice.  Zastupitelstvo  městské  části  Praha  –
Přední Kopanina pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1.  

3) Žádost nájemce Penzionu Oto plus o prominutí platby nájemného za měsíc prosinec
2022 v objektu K Padesátníku 10, Praha 6 – Přední Kopanina.  Zastupitelstvo městské
části Praha – Přední Kopanina počtem hlasů (7-0-0) schvaluje snížení platby nájemného na
výši 5.000,- Kč podnikající fyzické osobě Radku Pospíšilovi, který provozuje Penzion Oto
plus v objektu K Padesátníku 10, Praha 6 – Přední Kopanina, za měsíc prosinec 2022.    

4) Přijetí rozpočtového  provizoria  na  rok  2023  na  období do  schválení rozpočtu,
včetně schválení jeho  pravidel  Zastupitelstvo  městské  části  Praha  –  Přední  Kopanina
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schvaluje přijetí rozpočtového provizoria na rok 2023 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 7-0-0)

5) Úprava rozpočtu na rok 2022  Zastupitelstvo městské části Praha – Přední Kopanina
počtem hlasů (7-0-0) schvaluje v rámci úpravy rozpočtu na rok 2022 přiložené rozpočtové
opatření č. 3.         

6) Schválení Dohody o pracovní činnosti se zastupitelem městské části Praha – Přední
Kopanina  panem  Tomášem  Holanem. Zastupitelstvo  městské  části  Praha  –  Přední
Kopanina  počtem  hlasů  (7-0-0)  schvaluje  uzavření  Dohody  o  pracovní  činnosti  se
zastupitelem městské části Praha – Přední Kopanina, panem Tomášem Holanem.  

7) Schválení změny jednacího řádu komise dopravní a stavební. Zastupitelstvo Městské
části  Praha  –  Přední  Kopanina  počtem  hlasů  (7-0-0)  schvaluje  jednací  řád  Dopravní  a
stavební komise městské části Praha – Přední Kopanina. 

8) Kulturní a sportovní komise: 
 předseda komise p. Neubauer poděkoval všem za pomoc při organizování akce při

rozsvícení vánočního stromu na Hokešově náměstí, akce se vydařila včetně zakončení
v restauraci Da Ezio, 

 příští  pondělí  5.  12.  bude Mikulášská nadílka  pro děti  formou návštěv v rodinách,
pokud některé děti  nezvládnou přímo návštěvu Mikuláše a čerta  doma, rodiče jim
mohou vyzvednout nadílku na radnici, 

 v neděli 18. 12. proběhne představeni pro děti divadélka Romaneto v sálu radnice.

9) Dopravní a stavební komise: předseda p. Řehoř informoval o náležitostech, uvedených 
            v zápise ze schůze komise ze dne 19.11. 2022

10) Informace: nebyly žádné

11) Diskuse:
 paní Filippi chtěla vědět, zda obec plánuje do budoucna zřízení veřejné dobíjecí stanice

pro automobily – zatím se tím vedení obce zabývá jen výhledově, nic konkrétního,
 p. Novák měl dotaz k současnému technickému stavu Penzionu Oto plus,
 paní Filippi měla dotaz na budoucí provozování Penzionu Oto plus – obec bude muset

najít provozovatele, protože sama podnikat nemůže,
 paní Martínková se zajímala o připojení nově postavených objektů k ČOV,
 paní Beránková se zajímala o řešení dopravní situace do budoucna na Hokešově nám.

Zasedání ukončeno v 20:06 hod. 
Termín příštího veřejného zasedání: 30. 1. 2023
Zapsala: PhDr. Dana Rabiňáková
Za správnost: Karel Kyzek
Ověřili: Petr Salát a Josef Koucký
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