ZÁPIS
z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha- Kunratice

Datum konání:

20.prosince 2006

Řízení:

p. Chalupa Václav
zástupce starostky MČ

Přítomni:

11 členů zastupitelstva MČ,
dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

p. Matoušková Kateřina
p. Kahoun Ladislav
ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

p. Kahoun Ladislav
p. Aschenbrenerová Jaroslava

Návrhová komise:

Ing. Pubrdle Jiří
Ing. Potluka Oto

Zapisovatelka:

p. Sekotová Marie

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. Kabelová. Po přivítání
všech přítomných členů zastupitelstva a občanů předala řízení schůze p. Chalupovi.:
p. Chalupa předložil návrh na složení návrhové komise ( Ing. Pubrdle, Ing. Potluka),
ověřovatele zápisu (p. Kahoun, p. Aschenbrenerová) a jmenoval zapisovatelku dnešního
zasedání ( p. Sekotová).
Po odsouhlasení návrhové komise a ověřovatelů zápisu předložil p. Chalupa návrh
programu dnešního zasedání zastupitelstva.
K návrhu programu podala Ing. Kabelová návrh na zařazení bodu
- Projednání stanoviska MČ k návrhu úpravy ÚPn SÚ MMP č. UO 487 v k.ú. Kunratice.
Návrh byl přijat a bod zařazen jako bod č. 1l.

Jiné pozměňovací návrhy nebyly a program dnešního zasedání byl schválen takto:
Program:

1) Projednání změn a úprav rozpočtu MČ na rok 2006
2) Projedná ní rozpočtového provizoria MČ na rok 2007
3) Projednání pověření k provedení rozpočtových opatření v období 21.-31.12.2006
4) Projednání úpravy jednacího řádu výborů MČ Praha-Kunratice
5) Projednání doplnění finančního výboru
6) Projednání pověření podepisováním doložky podle § 43 zákona o hl.m. Praze
7) Projednání úplatného převodu části pozemku č. parc. 998/1 o výměře 155 m2
8) Projednání darů členům Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice za II. pol. roku 2006 a
pracovním orgánům MČ za rok 2006
9) Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4
10) Podání informace o stavu komunikace Vídeňská
11) Projednání stanoviska MČ k návrhu úpravy ÚPn SÚ MMP č. UO 487 v k.ú.
Kunratice
12) Různé

K bodu 1
Projednání změn a úprav rozpočtu MČ na rok 2006.
Předkládá: p. Jiří Vraný, předseda finančního výboru
Materiál je přílohou zápisu.
1a) Změna rozpočtu č. 12, zvýšení o státní dotaci 215.000,- Kč na volby do zastupitelstev
obcí.
K předložené změně rozpočtu nebyly připomínky.
Změna rozpočtu č. 12 byla jednomyslně schválena.
pro 11
proti 0
zdrželo se 0
1b) Úprava rozpočtu č. 19, v paragrafu odpadní vody, kanalizace.
K předložené změně nebyly připomínky.
Změna rozpočtu č. 19 byla jednomyslně schválena.
pro 11
proti 0
zdrželo se 0

1c) Úprava rozpočtu č. 20, přesun uvnitř paragrafu 4317 Dům s chráněnými byty.
K předložené úpravě rozpočtu nebyly připomínky. Úprava rozpočtu č. 20 byla
jednomyslně schválena.
pro 11
proti 0
zdrželo se 0
1d) Úprava rozpočtu č. 21, přesun uvnitř paragrafu 6171 činnost místní správy.
K předložené úpravě rozpočtu nebyly připomínky.
Úprava rozpočtu č. 21 byla jednomyslně schválena.
pro 11
proti 0
zdrželo se 0
1e) Úprava rozpočtu č. 22, přesun uvnitř paragrafu 6112, zastupitelstva obcí.
K předložené úpravě rozpočtu nebyly připomínky.
Úprava rozpočtu č. 22 byla jednomyslně schválena.
pro 11
proti 0
zdrželo se 0
.
K bodu 2
Návrh zásad hospodaření MČ Praha-Kunratice v období rozpočtového provizoria roku
2007.
Předkládá: p. Jiří Vraný, Ing. Kabelová.
Materiál je přílohou zápisu.
K předloženému návrhu zásad nebyly připomínky a návrh byl jednomyslně schválen.
pro 11
proti 0
zdrželo se 0

K bodu 3
Projednání pověření k provedení rozpočtových opatření v období 21. – 31.12.2006.
Předkládá: Ing. Alinčová, zást. starostky.
Materiál je přílohou zápisu.
K předloženému návrhu pověření podal Ing. Pubrdle připomínku, zajistit provedení
rozpočtových opatření v případě , onemocní-li předseda finančního výboru. Navrhl, aby se
usnesení doplnilo o: v případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy finančního výboru
odsouhlasí rozpočtová opatření dva členové finančního výboru.
S tímto návrhem souhlasili všichni členové výboru.
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
pro 11
proti 0
zdrželo se 0
K bodu 4
Projednání úprav jednacího řádu výborů MČ Praha-Kunratice.
Předkládá: Ing. Alinčová, zást. starostky
Materiál je přílohou zápisu.
K předloženému návrhu úpravy jednacího řádu výborů MČ Praha – Kunratice nebyly žádné
připomínky.
Návrh byl jednomyslně schválen.
pro 11

proti 0

zdržel se 0

K bodu 5
Projednání doplnění finančního výboru.
Předkládá: Ing. Kabelová, starostka MČ
Materiál je přílohou zápisu.
Ing. Kabelová zdůvodnila návrh na doplnění finančního výboru o člena ( p. Vaníčka), který
členem finančního výboru již byl a nedopatřením vypadl z návrhu usnesení na zřízení FV (
návrh se projednával na ustavujícím zasedání).
K výše uvedenému návrhu nebyly žádné připomínky, p. Vaníček byl jednomyslně zvolen
členem finančního výboru.
pro 11

proti 0

zdržel se 0

K bodu 6
Projednání pověření podpisováním doložky podle § 43 zákona o hl.m. Praze.
Předkládá: Ing. Kabelová, starostka MČ
Materiál je přílohou zápisu.
K návrhu na pověření Ing. Alinčové a p. Aschenbrenerové podpisováním doložky dle § 43
zákona o hl.m. Praze nebyly připomínky.
Návrh byl jednomyslně schválen.
pro 11

proti 0

zdržel se 0

K bodu 7
Projednání úplatného převodu části pozemku č. parc. 998/1 o výměře 155 m2
Předkládá: Ing. Alinčová, zást. starostky
Materiál je přílohou zápisu.
K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky, záměr MČ na úplatný převod části
pozemkové parcely č. 998/1 oddělené GP č. 2148-196/2009 jako parc. č. 998/10 byl
jednomyslně schválen.
pro 11

proti 0

zdržel se 0

K bodu 8
Projednání darů členům ZMČ za II. pololetí roku 2006 a pracovním orgánům MČ za rok
2006
Předkládá: Ing. Kabelová, starostka MČ.
Písemný materiál je přílohou zápisu.
K návrhu na odsouhlasení odměn členům ZMČ a pracovním orgánům nebyly připomínky.
Návrh byl schválen tak, jak byl předložen.
pro 9

proti 0

zdržel se 2 (p. Kahoun, Ing. Pubrdle)

K bodu 9
Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4.
Předkládá: Ing. Kabelová, starostka MČ
Materiál je přílohou zápisu.
K návrhu na volbu Mgr. Evy Markové, bytem Velké Kunratické 1379, Praha 4-Kunratice
nebyly připomínky.
Paní Marková byla jednomyslně zvolena přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4.
pro 11

proti 0

zdržel se 0

K bodu 10
Podání informace o stavu komunikace Vídeňská. Informace v písemné podobě je přiložena
k zápisu.
Na ustavujícím zastupitelstvu dne 14.11.2006 byl p. Chalupa, zástupce starostky požádán,
aby na dalším zasedání zastupitelstva podal informace o stavu ul. Vídeňská.
p. Chalupa podal obsáhlou informaci, včetně návrhů možností řešení a předložil návrhy
v grafické podobě.
Členové zastupitelstva vzali informaci na vědomí s tím, že Ing. Pubrdle podal návrh, aby
komise dopravy předložila materiál k navrhované trase metra.
K bodu 11
Projednání stanoviska MČ k návrhu úpravy ÚPn SÚ MMP č. U 0487 v k.ú. Kunratice.
Předkládá: Ing. Kabelová, starostka MČ.
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Kabelová zdůraznila zařazení tohoto bodu do programu dnešního zasedání.
K návrhu ÚPn SÚ MMP č. U 0487 nebyly připomínky a návrh byl jednomyslně schválen.
pro 11

proti 0

zdržel se 0

Vzhledem k tomu, že členové zastupitelstva neměli žádné dotazy, návrhy ani připomínky,
p. Chalupa dnešní zasedání zastupitelstva ukončil.

Ověřovatelé:

p. Ladislav Kahoun

…………………………………….

p. Aschenbrenerová Jaroslava

Ing. arch. Ivana Kabelová
Starostka MČ Praha-Kunratice

…………………………………….

