ZÁPIS
ze 6. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha - Kunratice
Datum konání :2.října 2003
Řízení: Mgr. Fork Jiří zástupce starostky MČ Praha-Kunratice
Přítomni:9 členů Zastupitelstva dle prezenční listiny
Omluveni: p. Krejbich Tomáš
Neomluveni: Ing. Zeithamer Tomáš
Ověřovatelé zápisu a usnesení z minulého zasedání : Ing. Mydlarčík Svatomír p. Matoušková Kateřina ověřili
zápis včetně usnesení bez připomínek
Ověřovatelé zápisu a usnesení z dnešního zasedání : Ing. Mydlarčík Svatomír Ing. Vrba Jaroslav
Návrhová komise: Ing. Alinčová Lenka, p. Vaníček Vilém
Zapisovatelka: pí. Sekotová Marie
Zasedání zastupitelstva zahájila ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice, po té předala řízení
schůze Mgr. Forkovi, jejímu zástupci.
Mgr. Fork předložil návrh na složení návrhové komise (Ing. Alinčová, p. Vaníček). Dále jmenoval ověřovatele
zápisu (ing. Mydlarčík, Ing. Vrba) a zapisovatelku zápisu z dnešního zasedání (paní Sekotová).
Po odsouhlasení složení návrhové komise předložil Mgr. Fork návrh programu dnešního zasedání. K
předloženému návrhu programu nebyly předloženy žádné připomínky ani návrhy, program dnešního zasedání
zastupitelstva byl tedy schválen tak, jak byl předložen.
Program :
1) Projednání změn rozpočtu MČ č. 7, 8, 9, 10 a 11
2) Projednání daru tělovýchovné jednotě Sokol Kunratice ve výši 338,5 tis. Kč
3) Projednání úprav rozpočtu MČ č. 5, 6, 7 a 8
4) Projednání návrhu zadání změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy:
č. 800/05 - na pozemku č. parc. 2366/16 v k, ú. Kunratice při ul. Vídeňské
č. 801/05 - na pozemcích č. parc. 2358/1, 4, 5 a 9 v k. ú. Kunratice a na pozemcích č. parc. 1420/2 a 3 v k. ú.
Šeberov
č. 802/05 - na pozemku č. parc. 2127 v k. ú. Kunratice při ul. K Písnici
č. 803/05 - na části pozemku č. parc. č. 805/05 v k. ú. Kunratice při ul. Pískovna
č.804/05 - na pozemku č. parc. 2349/14 v k. ú. Kunratice v lokalitě Nad skálou
č. 805/05 - na částech pozemků č. parc. 2356/106, 108, 130 a 149 v k. ú. Kunratice v lokalitě Na Bažantově
č. 806/05 - na pozemcích č. parc. 2021 a 2024 v k. ú. Kunratice při ul. Žižkova a K Betáni
č. 807/05 - na části pozemků č. parc. 2342/70 v k. ú. Kunratice v lokalitě Na Lhotech
č. 744/05 - textová část vyhlášky HMP č. 32/1999 Sb. č. 877/05 - textová část vyhlášky HMP č. 32/1999 Sb.
5) Projednání zřízení věcného břemene mezi MČ Praha - Kunratice a Schoeller Instruments s.r.o. na pozemku č.
parc. 2417/3 v k. ú. Kunratice
6) Projednání žádosti firmy Raola, a.s. o odkoupení objektu č. p. 32 v Golčově ulici
7) Projednání Studie dopravního řešení místních komunikací pro stavbu č. 0138 „TV Kunratice, etapa 0006 komunikace II" (v 19,00 hod.)
.
K bodu 1
Ing. Vrba Jaroslav, předseda finančního výboru, zrekapituloval materiál, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva, a který se týká:
1a.
Změny rozpočtu č. 7 - zvýšení o neinvestiční dotaci MHMP 50.000,- Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů.
K předloženému návrhu změny rozpočtu č. 4 nebyly připomínky.
Ing. Alinčová přečetla návrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
lb. Změna rozpočtu č. 8: zvýšení o 551.600,- Kč, daň z příjmu z hospodářské činnosti za rok 2002.
K předložené změně rozpočtu č. 8 nebyly připomínky.
Ing. Alinčová přečetla návrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.
pro 9, proti 0, zdržel se 0

lc.
Změna rozpočtu č. 9 - zvýšení o 380.000,- Kč, příspěvek Ministerstva kultury na střechy hospodářských budov
areálu zámku Kunratice.
K předložené změně rozpočtu č. 9 nebyly připomínky.
Ing. Alinčová přečetla návrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
ld.
Změna rozpočtu č. 10 - zvýšení o 1.521,- Kč z titulu uzavření finančního vypořádání rozpočtu HMP za rok 2002
K předložené změně rozpočtu č. 10 nebyly připomínky.
Ing. Alinčová přečetla návrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno
pro 9, proti 0, zdržel se 0
le. Změna rozpočtu č. 11 - zvýšení o 273.600,- Kč -zapojení odpisů VHČ r. 2002
K předložené změně rozpočtu č. 11 nebyly podány připomínky.
Ing. Alinčová přečetla návrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.
lf. Změna rozpočtu č. 12 - zvýšení o neinvestiční dotaci MHMP 329.800,- Kč na údržbu zeleně.
K předložené změně rozpočtu nebyly připomínky.
Ing. Alinčová přečetla návrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.
K bodu 2
Ing. Kabelová, starostka MČ, zrekapitulovala písemný materiál k bodu, který se týká poskytnutí finančního daru
TJ Sokol Kunratice ve výši 338.500,- Kč na nákup židlí, stolů a případně přepravního vozíku do sokolovny v
Kunraticích.
K předložené zprávě nebyly připomínky ani dotazy. Návrh usnesení k tomuto bodu byl jednomyslně schválen.
pro 9, proti 0, zdržel se, 0
18.20 hod - příchod p. Tomáše Krejbicha
K bodu 3
Ing. Vrba, předseda finančního výboru zrekapituloval písemný materiál, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva a který se týká:
3a
.Úprava rozpočtu č. 5 - jedná se o přesun 498.200,- Kč na účet VHČ jako opatření plynoucí z Výsledné zprávy z
přezkoumání hospodaření MČ za rok 2002.
K předložené zprávě nebyly připomínky.
Usnesení k tomuto bodu bylo jednomyslně schváleno.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
3b
Úprava rozpočtu č. 6 - přesun 338.500,- Kč z par. 2334 revitalizace říčních systémů a vodních ploch pro TJ
Sokol Kunratice.
K předložené úpravě rozpočtu č. 6 nebyly připomínky ani dotazy. Usnesení k tomuto bodu bylo jednomyslně
schváleno.
3c. Úprava rozpočtu č. 7 - jedná se o posílení par. 3612 bytové hospodářství v souvislosti s přípravou privatizace
bytových jednotek v ul. K Zeleným domkům. U privatizace je nutné zpracovat dokumentaci - zaměření objektů a
provedení dalších činností, na které je třeba vynaložit cca 100.000,- Kč.
K předložené zprávě nebyly připomínky. Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
3d.
Úprava rozpočtu č. 8 - posílení par. 4314 pečovatelská služba - o 130.000,- Kč. Podle statutu hl. m. Prahy je
povinností MČ zajišt'ovat pečovatelskou službu svým občanům. MHMP přislíbil podporu, žádný příspěvek
poskytnut nebyl, proto je nutné provést úpravu a posílit pol. pečovatelská služba.
K předložené zprávě nebyly připomínky. Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

pro 9, proti 0, zdržel se 0
K bodu 4
Ing. arch. Kabelová, starostka MČ zrekapitulovala písemný materiál, který rovněž obdrželi všichni členové
zastupitelstva, a který se týká projednání návrhu zadání změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č.
800/OS - 807/O5, 744/OS a 877/O5. Dále navrhla změnit stanovisko k zadání změny č. 807/OS a s touto změnou
souhlasit.
Materiál je přílohou zápisu.
K předloženému návrhu Ing. Kabelové nebyly připomínky, členové zastupitelstva s návrhem souhlasili.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
Připomínky nebo dotazy nebyly ani k dalším změnám.
Ing Alinčová přečetla návrh usnesení, které bylo jednomyslně přijato.
pro 9 proti 0 zdržel se 0
Před projednáváním dalšího bodu předložila Ing. Kabelová návrh na změnu programu v pořadí projednávaných
bodů z důvodu časové tísně.
Požádala o souhlas projednat bod 7) před body 5) a 6).
Návrh byl přijat všemi členy zastupitelstva.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
K bodu 7
Tento bod se týká projednání Studie dopravních řešení místních komunikací pro stavbu č. 0138 „TV Kunratice,
etapa 0006 - komunikace". Výklad pro členy zastupitelstva i veřejnost podala Ing. Kabelová, autoři uvedené
Studie se nedostavili.
Poté otevřela prostor pro diskusi, dotazy a připomínky pro členy zastupitelstva a hlavně pro občany. V diskusi
vystoupila řada občanů, jejich nejčastější připomínky se týkaly parkování v ulicích, přechodů, zákazů vjezdu do
ulice a zklidnění dopravy.
ng. Kabelová požádala občany, aby připomínky předložili písemně do 13. 10. 2003 (včetně).
Vzhledem k tomu, že projednání tohoto bodu bylo delší, než se počítalo, předložil Mgr. Fork návrh na odložení
projednání bodů 5) a 6) a tyto body projednat na příštím zasedání zastupitelstva. S návrhem souhlasili všichni
členové zastupitelstva.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
Mgr. Fork ukončil dnešní zasedání zastupitelstva.
Ověřovatelé:
Ing. Mydlarčík Svatomír
Ing. Vrba Jaroslav

