ZÁPIS
ze 12. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:28. dubna 2004
Řízení: p. Chalupa Václav, zástupce starostky
Přítomni: 9 členů Zastupitelstvadle prezenční listiny
Omluveni:p. Andelt Jan
Neomluveni: Ing. Zeithamer Tomáš
Ověřovatelé zápisu a usnesení z minulého zasedání:
Ing. Mydlarčík Svatomír, p. Matoušková Kateřinaověřili zápis včetně usnesení bez
připomínek
Ověřovatelé zápisu a usnesení z dnešního zasedání: Mgr. Fork Jiří, Ing. Alinčová Lenka
Návrhová komise: Ing. Mydlarčík Svatomír,p. Matoušková Kateřina
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 p. Chalupovi. P.
Chalupa, zástupce starostky MČ předložil návrh na složení návrhové komise (Ing. Mydlarčík, p.
Matoušková), jmenoval ověřovatele zápisu (Mgr. Fork, Ing. Alinčová) a zapisovatelku zápisu
z dnešního zasedání (p. Sekotová). Po odsouhlasení složení návrhové komise p. Chalupa předložil
návrh programu dnešního zasedání. K návrhu programu vystoupila Ing. Kabelová s doporučením
předložit a projednat bod 2 před bodem 1 (vzhledem k počtu zúčastněných občanů) a doplnění bodu
Závěrečný účet hl. m. Prahy za rok 2003.
K návrhu nebyly připomínky a program byl schválen takto:
Program:
1) Projednání návrhů na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy :
a) změna funkčního využití části pozemku č. parc. 2342/70 z funkce čistě obytné na funkci
mateřské, základní a střední školy, části pozemku č. parc. 2342/70, 2342/206, 2342/143,
2343/141, 2343/142, 2343/153, 2342/32, 2343/143, 2343/139 a 2343/145 z funkce historické
zahrady, parky a parkově upravené plochy na funkci mateřské, základní a střední školy a části
pozemku č. parc. 2342/70, 2342/206, 2343/141, 2343/142, 2343/143 a 2343/139 z funkce čistě
obytné na funkci mateřské, základní a střední školy, vše v k. ú. Kunratice – lokalita kolem
rozestavěné školy na sídlišti Flóra
b) zařazení návrhu komunikace spojující ul. Dobronickou a Kunratickou spojku na pozemcích
a částech pozemků č. parc. 2380/38, 2380/6, 2378/9, 2121/2, 2498, 2377/1, 2485, 2373/24 a 2373/1
v k. ú. Kunratice mezi veřejně prospěšné stavby – změna funkčního využití plochy smíšené
obchodu a služeb, služeb a nerušící výroby, izolační zeleň, přírodní nelesní plochy a plochy lesní
porosty na funkci vybraná komunikační síť
c) změna funkčního využití pozemků č. parc. 1499 a 1513/1a2 v k. ú. Kunratice při ul. Nad
Šeberákem z funkce přírodní nelesní plochy na čistě obytné území
d) změna funkčního využití pozemku č. parc. 2324 v k. ú. Kunratice při ul. U Rakovky z funkce
přírodní nelesní plochy na funkci všeobecně obytné území
e) změna funkčního využití pozemku č. parc. 217 v k. ú. Kunratice při ul. K Verneráku
z funkce sady a zahrady na funkci smíšenou městského typu
2) Projednání rozpočtových změn č. 1, 2, 3
3) Závěrečný účet hl. m. Prahy za rok 2003
4) Různé
K bodu 1
Ing. Kabelová zrekapitulovala materiál, který obdrželi všichni členové zastupitelstva a který se týká:
1a) návrh na změnu funkčního využití části pozemku č. parc. 2342/70 z funkce čistě obytné na funkci
mateřské, základní a střední školy, části pozemku č. parc. 2342/70, 2342/206, 2342/143, 2343/141,

2343/142, 2343/153, 2342/32, 2343/143, 2343/139 a 2343/145 z funkce historické zahrady, parky a
parkově upravené plochy na funkci mateřské, základní a střední školy a části pozemku č. parc.
2342/70, 2342/206, 2343/141, 2343/142, 2343/143 a 2343/139 z funkce čistě obytné na funkci
mateřské, základní a střední školy, vše v k. ú. Kunratice – lokalita kolem rozestavěné školy na sídlišti
Flóra
K předloženému návrhu změny nebyly připomínky ani dotazy. Návrh změny byl jednomyslně
schválen.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
1b) Zařazení návrhu komunikace spojující ul. Dobronickou a Kunratickou spojku na pozemcích a
částech pozemků č. parc. 2380/38, 2380/6, 2378/9, 2121/2, 2498, 2377/1, 2485, 2373/24 a 2373/1
v k. ú. Kunratice mezi veřejně prospěšné stavby – změna funkčního využití plochy smíšené obchodu
a služeb, služeb a nerušící výroby, izolační zeleň, přírodní nelesní plochy a plochy lesní porosty na
funkci vybraná komunikační síť K návrhu změny z řad členů zastupitelstva nebyly připomínky ani
dotazy.Vzhledem k přítomnosti občanů, kterých se tento návrh dotýká, předložil p. Chalupa návrh o
odsouhlasení diskuse občanů. Své připomínky k návrhu podaly občanky p. Nováková, Ing. Kubová a
p. Rohlenová. Upozornily, že trasa navrhované komunikace prochází areálem f. SAPA, a proto by
schvalování komunikace mohlo narazit na odpor vlastníků pozemků. Dále požadovaly, aby MČ
podala návrh i na pokračování komunikace severně od ul. Dobronické. Vyjádřily rovněž obavy, aby
HMP neodsouhlasilo prodej pozemků severně od ul. Dobroniské, aniž by byla zachována rezerva pro
trasu požadované komunikace. Starostka spolu se zástupcem p. Chalupou odpověděli, že stavby f.
SAPA nebyly řádně povoleny a tudíž z právního hlediska neexistují. Pokračování komunikace
severním směrem na ul. Vídeňskou není v US Libuš – Kunratice řešeno, a proto není do změny
zahrnuto. V opačném případě hrozí nebezpečí, že by z tohoto důvodu mohla být změna zamítnuta.
Pokud jde o prodeje pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, je zvykem, že bývají tyto prodeje
konzultovány s příslušnou MČ.
1c) Návrh na změnu funkčního využití pozemků č. parc. 1499 a1513/1 a 2 při ul. Nad Šeberákem
z funkce přírodní nelesní plochy na čistě obytné území.
K návrhu nebyly připomínky. Návrh změny byl jednomyslně schválen.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
1d) Návrh na změnu funkčního využití pozemku č. parc. 2324 při ul. U Rakovky z funkce přírodní
nelesní plochy na funkci všeobecně obytné území. K návrhu změny nebyly připomínky.Návrh změny
byl jednomyslně schválen.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
1e) Návrh změny funkčního využití pozemku č. parc. 217 při ul. K Verneráku z funkce sady a
zahrady na funkci smíšenou městského typu. K návrhu nebyly připomínky ani dotazy. Návrh změny
byl jednomyslně schválen.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
K bodu 2
Ing. Vrba, předseda finančního výboru zrekapituloval materiál, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva a který se týká:
2a) Změna rozpočtu č. 1 – zvýšení o účelovou neinvestiční dotaci 9,10 tis. Kč pro místní knihovnu.
K předložené změně rozpočtu nebyly připomínky. Rozpočtová změna č. 1 byla jednomyslně
schválena.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
2b) Změna rozpočtu č. 2 – zvýšení o 380,30 tis. Kč, tj. o příjem z odvodu z výtěžku z provozu
výherních hracích přístrojů Ke změně rozpočtu nebyly připomínky. Rozpočtová změny č. 2 byla
jednomyslně schválena.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

2c) Změna rozpočtu č. 3 – zvýšení o 443,40 tis. Kč tj. doplatek podpory SFŽP na Zámecký park. Ke
změně č. 3 nebyly připomínky. Rozpočtová změna č. 3 byla jednomyslně schválena.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
K bodu 3
Ing. Vrba, předseda finančního výboru zdůvodnil a zrekapituloval materiál, který se týká Stanoviska
MČ k návrhu závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2003.Stanoviska MČ je přílohou zápisu.
K předloženému stanovisku nebyly připomínky.Usnesení ke stanovisku MČ Praha – Kunratice bylo
jednomyslně schváleno
pro 9, proti 0, zdržel se 0
K bodu 4
4a) Ing. Alinčová předložila zastupitelstvu návrh požádat ZHMP o svěření pozemku č. parc. 2380/16
MČ Praha – Kunratice za účelem získání plochy pro výstavbu občanské vybavenosti. Návrh
zdůvodnila absencí dostupných kvalitních služeb za ceny, které poskytují velké obchodní řetězce.
Pozemek č. parc. 2380/16 je umístěn na atraktivním místě, o pozemek je velký zájem. V případě
svěření pozemku by si mohla MČ sama rozhodnout a pohlídat, co kde umístit.K návrhu nebyly
připomínky. Usnesení o požádání ZHMP bylo jednomyslně schváleno.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
4b) Mgr. Fork předložil návrh, aby zastupitelstvo odsouhlasilo prohlášení, že „ZMČ vítá vstup do
EU“Návrh byl odsouhlasen takto:
Pro 6, proti 0, zdržel se 3
(Ing. Alinčová, p. Krejbich, p. Chalupa)
Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy další náměty, p. Chalupa dnešní zasedání zastupitelstva
ukončil.
Ověřovatelé:Mgr. Fork Jiří, ing. Alinčová Lenka.
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ Praha – Kunratice

