ZÁPIS
ze 13. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:14. června 2004
Řízení: Mgr. Fork Jiří, zástupce starostky
Přítomni: 8 členů Zastupitelstvadle prezenční listiny
Omluveni: p. Matoušková Kateřina, Ing. Mydlarčík Svatomír
Neomluveni :Ing. Zeithamer Tomáš
Ověřovatelé zápisu a usnesení z minulého zasedání: Mgr. Fork Jiří, Ing. Alinčová Lenka ověřili
zápis včetně usnesení bez připomínek
Ověřovatelé zápisu a usnesení z dnešního zasedání: p. Krejbich Tomáš, p. Andelt Jan
Návrhová komise : p. Vaníček Vilém, Ing. Alinčová Lenka
Zapisovatelka : p. Sekotová Marie
Zasedání zastupitelstva zahájila ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice. Po
přivítání všech přítomných členů zastupitelstva a hostů předala řízení schůze Mgr. Forkovi. Mgr.
Fork, zástupce starostky MČ předložil návrh na složení návrhové komise (p. Vaníček, Ing. Alinčová),
jmenoval ověřovatele zápisu (p. Krejbich, p. Andelt) a zapisovatelku zápisu z dnešního zasedání (p.
Sekotová). Po odsouhlasení složení návrhové komise Mgr. Fork předložil návrh programu dnešního
zasedání. K návrhu programu vystoupila Ing. Kabelová s návrhem projednat bod 8 – Projednání
finančního daru TJ Slovan Kunratice – jako bod 2.K návrhu nebyly připomínky a program byl
schválen takto:
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Projednání rozpočtových změn č. 4 a 5
Projednání finančního daru TJ Slovan Kunratice
Projednání rozpočtových úprav č. 1 a 2
Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2003
Projednání úpravy odměn členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 337/2004 Sb. a
aktuálního počtu obyvatel MČ
Projednání darů (jednorázových odměn) členům zastupitelstva za 1. pololetí r. 2004
Projednání návrhu prohlášení vlastníka objektu č.p. 633 na poz. č. parc. 706 v k. ú.
Kunratice týkající se rozdělení objektu na bytové jednotky
Projednání úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 0228 na pozemcích
č. parc. 2342/233 a 276 v k. ú. Kunratice při ul. Urešova spočívající v úpravě kódu využití
území z A9 na C9
Různé

K bodu 1
Ing. Vrba, předs. finančního výboru zrekapituloval materiál, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva a který se týká:
1a) Změna rozpočtu č. 4 – zvýšení o neinvestiční dotaci ze SR ve výši 350.000,- Kč na financování
výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu
K předložené změně nebyly připomínky. Změna rozpočtu č. 4 byla jednomyslně schválena.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
1b) Změna rozpočtu č. 5 – zvýšení o účelovou investiční dotaci MHMP 2 100 000,- Kč – havárie
střechy hospodářských budov zámku.K předložené změně nebyly připomínky.
Rozpočtová změna č. 5 byla jednomyslně schválena.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2
P. Chalupa, zástupce starostky MČ Praha - Kunratice zrekapituloval materiál, který obdrželi všichni
členové zastupitelstva a který se týká návrhu na poskytnutí jednorázového finančního daru ve výši
80.000,- Kč SK Slovanu Kunratice. Finanční bude použit na údržbu fotbalového hřiště. K návrhu
nebyly připomínky. Usnesení k bodu bylo jednomyslně schváleno.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
K bodu 3
Ing. Vrba, předseda finančního výboru zdůvodnil a zrekapituloval materiál, který se týká:
3a) Úprava rozpočtu č. 1 – poskytnutí daru členům okrskových volebních komisí
celkem ve výši 12.400,- Kč z nespecifikovaných rezerv rozpočtu K předložené zprávě nebyly
připomínky. Usnesení k Úpravě rozpočtu č. 1 bylo jednomyslně schváleno.
Pro 8, proti 0, držel se 0
3b) Úprava rozpočtu č. 2 – dar ve výši 80.000,- Kč sportovnímu oddílu SK Slovan Kunratice –
kopaná. K předložené úpravě rozpočtu č. 2 nebyly připomínky.Usnesení k Úpravě rozpočtu č. 2 bylo
jednomyslně schváleno
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
K bodu 4
Ing. Vrba, předseda finančního výboru zrekapituloval materiál, který se týká zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření MČ Praha – Kunratice za rok 2003. Zpráva je přílohou zápisu.
K předložené nebyly připomínky. Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

K bodu 5
Ing. Kabelová, starostka MČ krátce zdůvodnila materiál, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva, je přílohou zápisu a týká se: Odměny za výkon funkce členů zastupitelstev podle
nařízení vlády č. 337/2004 Sb. K předloženému materiálu nebyly připomínky. Usnesení bylo
jednomyslně přijato.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
K bodu 6
Ing. Kabelová, starostka MČ zrekapitulovala materiál, který se týká projednání darů – jednorázových
odměn – členů zastupitelstva za 1. pololetí r. 2004. Materiál je přílohou zápisu. K projednávanému
bodu nebyly připomínky. Usnesení bylo jednomyslně přijato.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
K bodu 7
Ing. Alinčová, zást. starostky zrekapitulovala materiál, který obdrželi všichni členové zastupitelstva a

který se týká návrhu na prohlášení vlastníka budovy čp. 633 na pozemku parc. č. 706, podle § 4
zákona 72/1994 Sb., na rozdělení objektu na bytové jednotky. K předloženému návrhu nebyly
připomínky. Členové zastupitelstva se dohodli na svolání všech nájemníků domů čp. 631, 632 a 633,
kde budou seznámeni s návrhem „Zásad při prodeji“. Termín jednání s nájemníky byl dohodnut na
29. června 2004. Usnesení k návrhu prohlášení vlastníka budovy bylo jednomyslně schváleno.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
K bodu 8
Ing. Kabelová, starostka MČ zdůvodnila návrh na úpravu Územního plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy na pozemcích č. parc. 2342/233, 276 při ul. Urešova, spočívající ve změně míry využití území
z kódu A9 na C9. Materiál je přílohou zápisu. K předloženému návrhu nebyly připomínky ani dotazy.
Usnesení ke změně ÚP hl. m. Prahy bylo jednomyslně přijato.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
K bodu 9 - Různé
Ing. Kabelová podala informaci:
- o svolání veřejné schůze s občany Zeleného údolí na den 16.6.2004 od 17 00 hod v budově
IKEMU. Veřejná schůze je svolána za účelem prezentace projektu dostavby lokality Zelené
údolí
- o konání Dne otevřených dveří v prostorách hosp. budov kunratického zámku za účelem
prohlídky kulis k filmu Van Helsing
Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné dotazy, návrhy nebo připomínky, Mgr. Fork dnešní
jednání zastupitelstva ukončil.
Ověřovatelé: Krejbich Tomáš, Andelt Jan.
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ Praha – Kunratice

