ZÁPIS
ze 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:

21. února 2011

Řízení:

Ing. Alinčová Lenka

Přítomni:

10 členů zastupitelstva MČ
dle presenční listiny

Omluveni:

1 Ing. Otp Potluka

Neomluveni:

0

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

p. Chalupa Václav
pí Hilmarová Petra
ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

pí. Hilmarová Petra
Ing. Vrba Jaroslav

Návrhová komise:

pan Jiří Vraný
Ing. Langr Miloš

Zapisovatelka:

pí. Voříšková Jitka

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová. Po
přivítání přítomných členů zastupitelstva a hostů požádala přítomné, aby minutou ticha uctili
památku zesnulého zástupce starostky pana Chalupy. Poté předala vedení jednání zástupkyni
starostky ing. Lence Alinčové. Ing. Alinčová (dále jen „předsedající“) konstatovala, že
Zastupitelstvo je usnášeníschopné, vyhotovením zápisu z jednání pověřila paní Jitku
Voříškovou.
Dále konstatovala, že zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne
20.12.2010 byl panem Chalupou Václavem a paní Hilmarovou Petrou ověřen.
Poté předložila
- návrh na složení návrhové komise (pan Jiří Vraný a Ing. Miloš Langr) a
- návrh na ověřovatele zápisu (paní Petra Hilmarová a Ing. Jaroslav Vrba)
- návrh na zapisovate (paní Jitka Voříšková)
Hlasování:
pro 9
Návrh byl přijat.

proti 0

zdržel se 0

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 21.2.2011

Předsedající předložila návrh programu, který obdrželi zastupitelé podle jednacího řádu 7
dním před jednáním zastupitelstva.
Ing. arch. Kabelová předložila návrh, na rozšíření programu o „Projednání úpravy územního
plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy v Obchodním areálu Vídeňská s.r.o. čp. 619 v k.ú.
Kunratice, tak aby byl projednáván jako bod 7 a původní bod 7 Různé byl zařazen jako bod 8.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu doplněném podle návrhu Ing. arch. Kabelové.
Hlasování:

pro 9

proti 0

zdržel se 0

Návrh byl přijat.
Program byl schválen.
Program :
1) a) Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice a vznik mandátu člena
Zastupitelstva MČ včetně předání osvědčení novému členovi Zastupitelstva MČ
Praha Kunratice.
b) Složení slibu člena ZMČ p. Jana Hnětkovského
2) Aktualizace odměn neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
3) Informace o rozpočtových opatřeních roku 2010 provedených 21.-31.12.2010
4) Volba (opětovná) přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4
5) Projednání úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č.
parc. 1166/1 a 1166/2 v k.ú. Kunratice.
6) Projednání úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č.
parc. 1862/2 v k.ú. Kunratice
7) Projednání úpravy územního plánu sídelního útvaru hl m. Prahy v Obchodním
areálu Vídeňská s.r.o. čp. 619 v k.ú.Kunratice
8) Různé

K bodu 1
a) Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice a vznik mandátu člena
Zastupitelstva MČ včetně předání osvědčení novému členovi Zastupitelstva MČ Praha
Kunratice
Předkládá:
ing. arch. Ivana Kabelová, starostka
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. arch. Kabelová seznámila přítomné s tím, že úmrtím pana Václava Chalupy došlo dne
4.2.2011 k zániku jeho mandátu jako člena Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice a v souladu
s ustanovením § 56, odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů se dnem 5.2.2011 stal členem Zastupitelstva Městské části Praha –
Kunratice Jan Hnětkovký, náhradník z kandidátní listiny volební strany Občanské
demokratické strany.
Poté požádala Jana Hnětkovského, aby převzal od ní Osvědčení o nastoupení do funkce.
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:
pro 9
proti 0
Usnesení bylo schváleno.

zdržel se 0
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b) Složení slibu člena ZMČ p. Jana Hnětkovského
Předkládá: ing. arch. Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Starostka MČ Praha – Kunratice vyzvala pana Hnětkovského, aby předstoupil a složil slib
člena zastupitelstva. Přečetla text Slibu. Znění slibu potvrdil Jan Hnětkovský slovem „slibuji“
a pak jej stvrdil podáním ruky paní starostce ing. arch. Kabelové.
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:
pro 9
proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.

K bodu 2
Aktualizace odměn neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
Předkládá:
ing. arch. Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi, k předloženému návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky ani dotazy. Předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

K bodu 3
Informace o rozpočtových opatřeních roku 2010 provedená v době od 21.12. do 31.12.2010
ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ
Předkládá:
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla
diskuze. Starostka ing. arch. Kabelová zodpověděla dotazy zastupitele pana Preisse na
velikost likvidace drobné stavby na pozemku MČ parc. č. 281/2 (pan Calupa obdržel 2
nabídky na likvidaci-byla vybrána levnější, dobrovolní hasiči pro chybějící techniku bourání
odmítli), a kdo ji prováděl (pan Staněk z hráze Hornomlýnského rybníka)a dále dotaz
zastupitele Ing. Langra, k financování kašny na Floře (peníze budou navrženy na tuto akci
v letošním rozpočtu). Žádné další připomínky ani dotazy nebyly vzneseny. Předsedající
diskuzi uzavřela, a dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 4
Volba (opětovná) přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4
Předkládá:
ing. arch. Kabelová, starostka MČ
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu nebyly vzneseny
žádné další připomínky ani dotazy. Předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu
usnesení
Hlasování:
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

K bodu 5
Projednání úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc.
1166/1 a 1166/2 v k.ú. Kunratice.
ing. arch. Kabelová, starostka MČ
Předkládá:
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. Proběhla rozsáhlá diskuze na toto téma.
Poté předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

K bodu 6
Projednání úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc.
1862/2 v k.ú. Kunratice.
ing. arch. Kabelová, starostka MČ
Předkládá:
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. arch. Kabelová přivítala ing. arch. Mazáčka a zrekapitulovala materiál k tomuto bodu,
který obdrželi všichni členové zastupitelstva. Sdělila, že projektová dokumentace je
k dispozici k nahlédnutí.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla
diskuze, ve které pan Vraný přednesl stanovisko dopravní komise k projednávanému bodu,
týkající se přístupové cesty k areálu. Ing. arch. Kabelová navrhla, aby problematika sjezdu
byla projednávána až při řešení dokumentace pro územní rozhodnutí, k dotazu zastupitele ing.
Langra co bude se stávajícím sjezdem z Vídeňské ul., uvedl ing. Mazáček, že bude patrně
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zrušen. Vzhledem k tomu, že již nebyly vzneseny žádné další připomínky ani dotazy
předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

K bodu 7
Projednání úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy v Obchodním areálu
Vídeňská s.r.o. čp. 619 v k.ú.Kunratice
Předkládá:
ing. arch. Ivana Kabelová – starostka MČ
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla
diskuze, o tom, jakým způsobem lze zajistit, aby nebylo vydáno ÚR se zmenšením plochy
zeleně z 20 % na 5 %. Bylo konstatováno, aby tato podmínka byla stanovena v ÚR a dále i
v SŘ.
Zastupitel pan Langr předložil návrh na úpravu návrhu usnesení a sice bodu 3.7/2 takto:
3.7/2
souhlasí
s úpravou Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy v Obchodním areálu Vídeňská s.r.o.
čp.619 v k.ú. Kunratice spočívající v navýšení míry využití území z kódu C na E za
podmínky, že v areálu bude dosažena minimální výměra ploch zeleně 20 procent.
Zastupitel pan Horký uvedl, že návrh rozhodnutí je v rozporu s programovým prohlášením
zastupitelstva a sdělil, že z tohoto důvodu bude hlasovat proti.
Vzhledem k tomu, že již nebyly vzneseny žádné další připomínky, návrhy ani dotazy
předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o upraveném návrhu usnesení
Hlasování:
pro 9
proti
zdržel se 1 (pan Horký)
Usnesení bylo schváleno.

K bodu 8
Různé
a) Všichni přítomní členové zastupitelstva MČ převzali „Příručku pro člena zastupitelstva
obce po volbách v roce 2010“, kterou vydal Svaz měst a obcí ČR.
b) Všichni členové zastupitelstva obdrželi Jednací řád ZMČ Praha-Kunratice
c) Ing. Alinčová Lenka podala informaci o nových web stránkách MČ Praha-Kunratice.
d) Ing. Alinčová zodpověděla dotaz zastupitele MUDr. Mandíka ohledně výkonu stavebního
dozoru na rek. ŠJ (byl vybrán na základě výběrového řízení).
e) MUDr. Mandík požádal o prověření složení betonu, který se používal při rekonstrukci ŠJ
v době trvání mrazů. Bude řešeno na příštím jednání zastupitelstva.
f) Ing. Aličová podala informaci o nutné rekonstrukci budovy čp. 57, o ukončení nájmu
gymnazia Altis, plánovaná výstavba zdravotního střediska.

Strana 5 (celkem 6)

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 21.2.2011

g) Ing. Kabelová podala informaci o Ověřovací, urbanisticko-vodohospodářské studii Jižní
části Kunratic.
Protože již nikdo neměl žádné dotazy a připomínky, předsedající ing. Alinčová ukončila 3.
jednání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 21.45 hod.

Ověřovatelé:
.............................…………………….........
.........……………..........…………………...

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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