ZÁPIS
z 8. zasedání členů Zastupitelstva MC Praha - Kunratice
Datum konání: 4. prosince 2003
Řízení: p. Chalupa Václav zástupce starostky MČ Praha-Kunratice
Přítomni : 10 členů Zastupitelstva dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Zeithamer Tomáš
Neomluveni: 0
Ověřovatelé zápisu a usnesení z minulého zasedání : Ing. Mydlarčík Svatomír Ing. Vrba Jaroslav ověřili zápis
včetně usnesení bez připomínek
Ověřovatelé zápisu a usnesení z dnešního zasedání : Mgr. Fork Jiří, p. Vaníček Vilém
Návrhová komise :Ing. Mydlarčík Svatomír pí. Matoušková Kateřina
Zapisovatelka . pí. Sekotová Marie
Zasedání zastupitelstva zahájila ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice, po té předala řízení
schůze p. Chalupovi, jejímu zástupci.
P. Chalupa předložil návrh na složení návrhové komise (Ing. Mydlarčík, pí Matoušková). Dále jmenoval
ověřovatele zápisu (Mgr. Fork, p. Vaníček) a zapisovatelku zápisu z dnešního zasedání (paní Sekotová).
Po odsouhlasení složení návrhové komise předložil p. Chalupa návrh programu dnešního zasedání. K
předloženému návrhu podala ing. Kabelová, starostka MČ návrh na vypuštění bodu 4 z programu dnešního
zasedání. Další návrhy nebo připomínky nebyly, program dnešního zasedání byl schválen takto:
Program:
1) Projednání změn rozpočtu MČ č. 13 a 14
2) Projednání úprav rozpočtu MČ č. 9, 10, 11, 12 a 13
3) Projednání daru jednorázových odměn členům zastupitelstva a pracovním orgánům MČ Praha - Kunratice za
II. pololetí r. 2003
4) Projednání revokace usnesení Zastupitelstva MC Praha - Kunratice k bodu 2 ze dne 24.3.1998 a projednání
nahrazení uvedeného usnesení souhlasem s koupí předmětné komunikace včetně pozemků a zeleně za
symbolickou cenu (lokalita Na Jahodách)
5) Různé
K bodu 1
Ing. Vrba, předseda finančního výboru zrekapituloval materiál, který se týká:
1a.
Změna rozpočtu č. 13 - zvýšení o účelovou neinvestiční dotaci MHMP 280.000,- Kč na zajištění pečovatelské
služby.
K předložené zprávě nebyly připomínky. Usnesení bylo schváleno jednomyslně .
pro 10, proti 0, zdržel se 0
lb.
Změna rozpočtu č. 14 - zvýšení o účelovou neinvestiční dotaci MHMP 20.000,- Kč pro Sbor dobrovolných
hasičů. Připomínky nebyly. Usnesení bylo schváleno jednomyslně .
pro 10, proti 0, zdržel se 0
Materiály k uvedeným změnám jsou přílohou zápisu.

K bodu 2
Ing. Vrba, předseda. finančního výboru zrekapituloval materiál, který se týká:
2a)
Úprava rozpočtu č. 9 - uvolnění vlastních zdrojů 329.800,- Kč do rezervy rozpočtu. Připomínky nebyly.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno
pro 10, proti 0, zdržel se 0
2b)
Úprava rozpočtu č. 10 - uvolnění vlastních zdrojů 280.000,- Kč do rezerv rozpočtu. Připomínky nebyly.
Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.
pro 10, proti 0, zdržel se 0
2c)

Úprava rozpočtu č. 11 - přesun částky 58.000,- Kč z mezery rozpočtu na posílení § bytové hospodářství na
stavební úpravy bytu v ul. K Zeleným domkům. Připomínky nebyly. Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
pro 10, proti 0, zdržel se 0
2d)
Úprava rozpočtu č. 12 - přesun částky 10.000,- Kč v rámci paragrafu činnosti knihovnické. Připomínky nebyly.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
pro 1,0 proti 0, zdržel se 0
2e)
Úprava rozpočtu č. 13 - jedná se o přesun rozpočtových částek uvnitř paragrafu požární ochrana a dále o zvýšení
tohoto paragrafu o 11.000,- Kč. Připomínky nebyly. Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.
pro 10, proti 0, zdržel se 0
K bodu 3
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice zrekapitulovala a zdůvodnila materiál, který obdrželi
všichni členové zastupitelstva a který se týká:
Projednání daru - jednorázových odměn členům zastupitelstva za II. pololetí 2003 a pracovním orgánům MČ
Praha - Kunratice za rok 2003 .
K předloženému materiálu nebyly podány připomínky ani návrhy. Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
pro 10, proti 0, zdržel se 0
K bodu 4
Ing. Alinčová, zást. starostky MČ Praha - Kunratice zrekapitulovala materiál, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva a který se týká:
Žádosti vlastníků pozemků o revokaci usnesení ZMČ ze dne 24.3.1998.
K předložené žádosti o revokaci usnesení nebyly podány žádné připomínky nebo návrhy. Usnesení bylo
schváleno jednomyslně.
pro 10, proti 0, zdržel se 0
K bodu 5
Ing. Alinčová, zást. starostky předložila návrh na pověření Ing. Kabelové, starostky MČ Praha - Kunratice a Ing.
Vrby, předsedy. finančního výboru k provádění změn a úprav rozpočtu MČ Praha - Kunratice v období od
2.12.2003 do 31.12.2003. K návrhu nebyly připomínky. Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
pro 10, proti 0, zdržel se 0
5b
. Ing. Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice podala informaci o rozpočtu na rok 2004
5c. p.
Vaníček, předseda komise výstavby předložil připomínku k chybějícím dopravním značkám „Zákaz vjezdu"
nákl. vozidel do MČ u Třech Svatých. P. Chalupa prošetří a podá zprávu.
Vzhledem k tomu, že členové Zastupitelstva do bodu Různé již nepodali žádné připomínky, návrhy nebo
náměty, p. Chalupa, zást. star. zasedání zastupitelstva ukončil.

Ověřovatelé: Mgr. Fork Jiří , p.Vaníček Vilém
p. Vaníček Vilém... ...~.:~~!~~:~..... ..............
Ing. arch. Ivana Kabelová starostka MČ
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