ZÁPIS

z 10. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha - Kunratice

Datum konání: 16. března 2004
Řízení: Mgr. Fork Jiří, zástupce starostky MČ Praha – Kunratice
Přítomni: :9 členůZastupitelstva dle prezenční listiny
Omluveni:Ing. Zeithamer Tomáš
Neomluveni :p. Andelt Jan
Ověřovatelé zápisu a usnesení z minulého zasedání Ing. Mydlarčík Svatomír a p. Krejbich
Tomáš ověřili zápis včetně usnesení bez připomínek
Ověřovatelé zápisu a usnesení z dnešního zasedání :Ing. Mydlarčík Svatomír p. Matoušková
Kateřina
Návrhová komise : Ing. Vrba Jaroslav p. Vaníček Vilém
Zapisovatelka :p. Sekotová Marie
Zasedání zastupitelstva zahájila Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice.
Poté předala řízení schůze Mgr. Forkovi, jejímu zástupci.
Mgr. Fork předložil návrh na složení návrhové komise (p. Vaníček, Ing. Vrba). Dále
jmenoval ověřovatele zápisu (Ing. Mydlarčík, p. Matoušková) a zapisovatelku zápisu z
dnešního -zasedání (p. Sekotová).
Po odsouhlasení složení návrhové komise předložil Mgr. Fork návrh programu dnešního
zasedání. K předloženému návrhu podala starostka MČ Ing. Kabelová návrh na zařazení
informace z bodu Různé za projednání bodu 1) vzhledem k tomu, že projednání bodu 1) se
zúčastnil velký počet obyvatel Kunratic, jichž se tato informace přímo týká.
Program:
1) Projednání záměru na výstavbu stožáru s vysílačem firmy Eurotel při ul. Úhlová v
Praze - Kunraticích
la) Informace o stavbě T-MOBILE Parku na katastru MČ Praha 11
2) Projednání žádosti MČ Praha - Kunratice o svěření pozemků č. parc. 966/15, 981/3,
990/18,19, 995, 2343/134, 135, 136, 137, 138, 2428/1,11, 12 (komunikace v lokalitě Na
Lhotech) v k. ú. Kunratice ve vlastnictví hl. m. Prahy Městské části Praha Kunratice
3) Projednání návrhu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na
pozemcích č. parc. 964/2 a 4 v k. ú. Kunratice při ul. K Verneráku z funkce přírodní
nelesní plochy na funkci čistě obytné území
4) Projednání návrhu na úpravu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v
lokalitě Na Jahodách (prostor vymezený ulicemi Pod Javory, Na Jahodách a Do
Dubin) v k. ú. Kunratice spočívající ve zrušení kódu míry využití území, případně
navýšení míry využití území
5) Projednání zprávy o hospodaření MČ Praha - Kunratice v r. 2003
6) Projednání rozpočtu MČ Praha - Kunratice na rok 2004
7) Různé
K bodu 1
Ing. Alinčová, zástupce starostky MČ Praha - Kunratice zdůvodnila materiál, který obdrželi
všichni členové zastupitelstva a který se týká nabídky spol. EUROTEL Praha s.r.o. za

pronájem části pozemku parc. č. 1406/22 o výměře 96 m2 v majetku MČ Praha - Kunratice.
Nabídka se týká umístění a provozování základové stanice veřejné radiotelefonní sítě
mobilních telefonů zahrnující výstavbu stožáru vysokého 25 m.
V důvodové zprávě uvedla, že si radnice byla vědoma, že stavba uvedeného stožáru je velmi
citlivý zásah do krajiny a může vyvolat nesouhlas obyvatel bydlících v blízkosti uvedené
parcely. Záměr na pronájem rozeslala obyvatelům bydlícím v blízkosti uvedené parcely. V
průběhu týdne bylý doručeny 2 petice a další dopisy vyjadřující nesouhlas. Proto byla svolána
veřejná schůze, které se zúčastnilo cca 150 občanů, z diskuse vyplynul jednoznačný
nesouhlas se stavbou.
Na poradě starostky a jejích zástupců bylo proto přijato rozhodnutí doporučit ZMČ
nepronajmout část pozemku č. parc. 1496/22 spol. EUROTEL Praha s. r. o.
K předložené zprávě nebyly žádné dotazy ani připomínky. P. Vaníček přečetl návrh usnesení,
ze kterého vyplývá nesouhlas MČ Praha - Kunratice s pronájmem uvedeného pozemku.
pro 8 proti 0 zdržel se 0
K bodu 1 a)
Ing. Kabelová starostka MČ Praha-Kunratice podala informaci o zamýšleném záměru TMOBILE Parku na pozemku v k. ú. Praha 11.
Dále sdělila, že MČ Praha 11 do dnešního dne neobdržela žádnou dokumentaci, přesto
radnice Prahy 11 vyvolala místní šetření, aby se zjistilo, jaké práce se na pozemcích, většinou
soukromých, provádějí. Bylo zjištěno, že se zde provedlo kácení dřevin a oplocení pozemku,
proto MČ Praha 11 zahájila řízení o pokutě. MČ Praha 11 se záměrem T-MOBILE Parku
nesouhlasí. Po této informaci požádala Ing. Kabelová přítomné občany o případné dotazy.
-p. Kahoun - jaké mají členové zastupitelstva možnosti zabránit této akci.
Odpověd' Ing. Kabelové - na tuto akci je nutné předem se připravit, spolupracovat s vlastníky
pozemků, příjezdové cesty ap.
Ing. Urban - sdělil, že se zúčastnil schůze občanského sdružení na Praze 11 a že je nutné
důrazně vystupovat proti vybudování T-MOBILE Parku. Dále se dotázal, zda je v
Kunraticích nějaké občanské sdružení.
Odpověd' Ing. Kabelové - v Kunraticích není založeno žádné občanské sdružení, MČ
spolupracuje jak s občanským sdružením Prahy 11, tak s vedením radnice MČ Praha 11 i s
vedením radnice MČ Praha - Šeberov
p. Faflíková - podala dotaz, zda budou na budově ZŠ umístěny antény na mobily.
Odpověd' Ing. Kabelové - rada školy s umístěním antén souhlasí, ale vzhledem k situaci s
anténou v ul. Úhlová požádá Ing. Kabelová na příští schůzi rady školy o přehodnocení tohoto
záměru
Další dotazy ani náměty nebyly, Mgr. Fork ukončil projednání bodu a poděkoval občanům za
účast.
18.45
- příchod p. Krejbicha
K bodu 2
Ing. Alinčová, zást. starostky zrekapitulovala materiál, který obdrželi členové zastupitelstva a
který se týká žádosti MČ Praha - Kunratice o svěření majetku MHMP do správy MČ Praha Kunratice.
Materiál je přílohou zápisu
K předložené zprávě nebyly připomínky.
p. Vaníček přečetl návrh usnesení, které bylo schváleno jednomyslně
pro 9 proti 0 zdržel se 0
K bodu 3
Ing. Kabelová, starostka MČ Praha - Kunratice zdůvodnila materiál, který obdrželi všichni
členové zastupitelstva a který se týká návrhu na změnu ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy na
pozemcích č. parc. 964/2 a 4 při ul. K Verneráku.
K návrhu nebyly připomínky.

p. Vaníček přečetl návrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.
pro 9 proti 0 zdržel se 0
K bodu 4
Ing. Kabelová, starostka MČ zdůvodnila materiál, který je přílohou zápisu a který se týká
návrhu na úpravu ÚPu v lokalitě Na Jahodách, spočívající ve zrušení kódu míry využití
území, případně navýšení míry využití území.
K návrhu nebyly připomínky.
p. Vaníček přečetl návrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.
pro 9 proti 0 zdržel se 0
K bodu 5
Ing. Vrba, předseda finančního výboru zrekapituloval materiál, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva a který se týká:
5a) Závěrečný účet MČ Praha - Kunratice za rok 2003
K předloženému návrhu nebyly připomínky.
p. Vaníček přečetl ri vrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.
pro 9 proti 0 zdržel se 0
5b) Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2003 - vedlejší hospodářská činnost
K předložené zprávě nebyly připomínky.
p. Vaníček přečetl návrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.
pro 9 proti 0 zdržel se 0
K bodu 6
Ing. Kabelová, starostka MČ ve spolupráci s Ing. Vrbou, předsedou finančního výboru
společně zrekapitulovali a položku po položce projednali materiál, který se týká:
6a) Rozpočet MČ Praha - Kunratice na rok 2004 - hlavní činnost
K předloženému návrhu rozpočtu nebyly připomínky.
p. Vaníček přečetl návrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.
pro 9 proti 0 zdržel se 0
6b) Rozpočet hospodářské činnosti MČ Praha - Kunratice na rok 2004
K předložené zprávě nebyly připomínky ani další návrhy.
p. Vaníček přečetl návrh usnesení, které bylo jednomyslně přijato.
pro 9 proti 0 zdržel se 0
Do bodu různé nebyly podány žádné návrhy, dotazy ani připomínky.
Mgr. Fork jednání dnešního zastupitelstva ukončil

