ZÁPIS
ze 4. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:

28. března 2011

Řízení:

Ing. Alinčová Lenka

Přítomni:

11 členů zastupitelstva MČ
dle presenční listiny

Omluveni:

0

Neomluveni:

0

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

Ing. Vrba Jaroslav
paní Hilmarová Petra
ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

paní Hilmarová Petra
pan Hnětkovský Jan

Návrhová komise:

Ing. Potluka Oto
pan Horký Vladimír

Volební komise:

Bc. Preiss Martin
Ing. Vrba Jaroslav

Zapisovatelka:

pí. Voříšková Jitka

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová. Po
přivítání přítomných členů zastupitelstva předala vedení jednání zástupkyni starostky ing.
Lence Alinčové. Ing. Alinčová (dále jen „předsedající“) konstatovala, že Zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Předsedající konstatovala, že zápis z 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne
21.2.2011 byl Ing. Vrbou Jaroslavem a paní Hilmarovou Petrou ověřen.
Poté předložila
- návrh na složení návrhové komise (Ing. Potluka Oto a pan Horký Vladimír),
- návrh na složení volební komise (Bc. Preiss Martin a Ing. Vrba Jaroslav) a
- návrh na ověřovatele zápisu (paní Hilmarová Petra a pan Hnětkovský Jan)
- návrh na zapisovatele (paní Jitka Voříšková)
Hlasování:
pro 8

proti 0

zdržel se 0
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Návrh byl přijat.
Předsedající předložila návrh programu, který obdrželi zastupitelé podle jednacího řádu 7 dní
před jednáním zastupitelstva.
Příchod zastupitele Ing. Langra Miloše, pana Hnětkovského Jana a pana Vraného
Jiřího
počet zastupitelů 11
Ing. arch. Kabelová předložila návrh, na stažení projednávání bodu 5 Žádost advokátní
kanceláře v zastoupení společnosti PROXIMA Partner, s.r.o. o přehodnocení nesouhlasného
stanoviska ze dne 25.5.2010 a výzva k jednání s tím, že v pátek 25.3.2011 pozdě večer došly
od Ing. Pavla Urbana, který zastupuje společnost Proxima Partner s.r.o. a společnost
OGOPOGO a.s. 2 e-maily, z nichž jeden je adresovaný členům Zastupitelstva MČ a druhý
nazvaný prohlášení o připravovaném záměru „Komplexní rek. asanace rybníka Šeberák“,
které jsou poměrně obsáhlé a přišly pozdě na to, aby si je všichni členové Zastupitelstva
mohli řádně prostudovat a navíc nebyly projednány v žádné komisi. MUDr. Mandík požádal,
aby byl v bodě různé poskytnut prostor Ing. Urbanovi k vyjádření.
Dále ing. arch. Kabelová předložila návrh na stažení projednávání bodu 6 Změna jednacího
řádu MČ Praha-Kunratice, neboť dle názoru odboru legislativního MHMP jednací řád není
v rozporu se zákonem o HMP, avšak na podrobné přezkoumání je třeba delšího času, pokud
tedy někdy později obdrží MČ P-K od MHMP jakékoli doporučení bude tento bod zařazen na
program jednání ZMČ.
Předsedající dala hlasovat o návrhu Ing. arch. Kabelové na stažení projednávání bodu 5 a 6
z dnešního programu
Hlasování:

pro 11

proti 0

zdržel se 0

Návrh byl přijat.
Dále Ing. Miloš Langr předložil návrh rozšíření programu o bod nazvaný „Kontrola zakázky
Rekonstrukce jídelny„ jehož projednání inicioval spolu se zastupiteli Martinem Preissem a
Radimem Krausem-členem dopravní komise, a k němuž byly podklady dnešního dne
rozeslány všem členům Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu doplněném podle návrhu Ing. Miloše Langra
Hlasování:

pro 11

proti 0

zdržel se 0

Návrh byl přijat.

Poté předsedající dala hlasovat o upraveném návrhu programu jednání
Hlasování:

pro 11

proti 0

zdržel se 0

Program byl schválen.
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Program :
1) a) Rozpočet MČ Praha-Kunratice na rok 2011 v hlavní činnosti
a. Rozpočet hospodářské činnosti MČ Praha-Kunratice pro rok 2011
b. Rozpočtový výhled MČ Praha-Kunratice na období let 2011-2016
2) Žádost spol. AAA BARVY s.r.o. o prominutí tvrdosti opatření
3) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a smlouvě o smlouvě budoucí směnné s p.
Soukupem
4) Změna rozpočtu č. 1, zvýšení o neinvestiční dotaci HMP
5) Stížnost p. Černého ze dne 14.1.2011
6) Rekonstrukce školní jídelny – kontrola průběhu zakázky
7) Různé

K bodu 1
a) Návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2011 v hlavní činnosti
Předkládá:
ing. arch. Ivana Kabelová, starostka
ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
K předloženému návrhu byly zastupiteli vzneseny dotazy k jednotlivým položkám rozpočtu,
k předloženému bodu proběhla rozsáhlá diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány
všechny vznesené dotazy. Nikdo nedal žádný doplňující, či pozměňující návrh. Předsedající
diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:

pro 11

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.

b) Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha-Kunratice na rok 2011
Předkládá:
ing. arch. Ivana Kabelová, starostka
ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla diskuze
při které se zastupitelé dotazovali na jednotlivé nájemce. Ing. Alinčová jim podala
požadované informace. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky,
předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:

pro 11.

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
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c) Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Kunratice na období let 2011-2016
Předkládá:
ing. arch. Ivana Kabelová, starostka
ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval 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 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Odchod starostky ing. arch. Kabelové

počet zastupitelů 10

K bodu 2
Žádost spol. AAA Barvy s.r.o. o prominutí tvrdosti opatření
Předkládá:
ing. Alinčová, zástupce starosty MČ
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Alinčová 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.
Příchod starostky ing. arch. Kabelové

počet zastupitelů 11

K bodu 3
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a smlouvě o smlouvě budoucí směnné s panem
Soukupem
ing. Alinčová, zástupce starosty MČ
Předkládá:
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Alinčová 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 11

proti 0

zdržel se 0
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Usnesení bylo schváleno.

K bodu 4
Rozpočtová změna č. 1
Předkládá:
ing. Otto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky ani dotazy a předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu
usnesení
Hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

K bodu 5
Stižnost p. Černého ze dne 14.1.2011
ing. arch. Kabelová, starostka MČ
Předkládá:
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva. Zdůvodnila proč považuje za nutné požádat členy zastupitelstva o tajné
hlasování o důvěře. Přečetla dopis pana Černého určený předsedovi místního oblastního
sdružení ODS v Kunraticích. Seznámila přítomné se svými nemovitostmi, které vlastní či
spoluvlastní v MČ Praha-Kunratice, včetně historie jejich nabývacích titulů.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla
diskuze, jejímž závěrem byl pozměňující návrh usnesení Ing. Oty Potluky, který spočíval
v tom, že budou vypuštěny z usnesení body 4.7/2, 4.7/3 a 4.7/4.
Návrhová komise předložila pozměňující návrh usnesení v následujícím znění:
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.5/1
bere na vědomí
stížnost ing. Pavla Černého ze dne 14.1.2011 a informaci starostky k této stížnosti
Vzhledem k tomu, že k pozměňujícímu návrhu již nebyly vzneseny žádné další připomínky
ani dotazy předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o pozměňujícím návrhu usnesení
Hlasování:

pro 10

proti 0

zdržel se 1 (Ing.arch.Kabelová Ivana)

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 6
Rekonstrukce školní jídelny – kontrola průběhu zakázky
Předkládá:
ing. Miloš Langr a Bc. Martin Preis
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Langr zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva. Zdůvodnil proč považuje za nutné provést kontrolu průběhu zakázky školní
jídelny.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla obšírná
diskuze, z níž vyplynul pozměňující návrh usnesení, který navrhla Ing. Lenka Alinčová.
Vzhledem k tomu, že k pozměňujícímu návrhu již nebyly vzneseny žádné další připomínky
ani dotazy předsedající diskuzi uzavřela a požádala návrhovou komisi o předložení
pozměňujícího návrhu usnesení.
Návrhová komise předložila pozměňující návrh usnesení v následujícím znění:
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.6/1
bere na vědomí
žádost Ing. Miloše Langra, Radima Krause a Martina Preisse ze dne 27.3.2011 o kontrolu
průběhu zakázky Rekonstrukce školní jídelny.
4.6/2
souhlasí
s prověřením průběhu zakázky rekonstrukce školní jídelny
4.6/3
ukládá
kontrolnímu výboru prověřit průběh zakázky rekonstrukce školní jídelny
4.6/4
ukládá
starostce projednat a prověřit průběh zakázky rekonstrukce školní jídelny ve stavební komisi
Vzhledem k tomu, že k pozměňujícímu návrhu již nebyly vzneseny žádné další připomínky
ani dotazy předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o pozměňujícím návrhu usnesení
Hlasování:

pro 11

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.

K bodu 7
Různé
a) Proběhla diskuze mezi zastupiteli a zástupcem společnosti Proxima Partner s.r.o. a
Ogopogo a.s. panem Pavlem Urbanem k nezařazenému bodu „Žádost advokátní kanceláře
v zastoupení společnosti PROXIMA PARTNER, s.r.o. o přehodnocení nesouhlasného
stanoviska ze dne 25.5.2010 a výzvy k jednání“. Tento bod nebyl zařazen na jednání
zastupitelstva, protože podklady byly ÚMČ doručeny e-mailem ÚMČ v pátek 24.3.2011
pozdě odpoledne (první došel v 16.46 hodin a druhý ve 22.33 hodin). Tyto e-maily byly
sice ihned v pondělí dopoledne e-mailem přeposlány všem členům zastupitelstva avšak
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dosud nebyly projednány v žádné komisi a ani všichni zastupitelé neměli možnost si je
prostudovat. Žádost bude projednána v odborných komisích starostky.
b) Informace k Územní a vodohospodářské studii, ověřující možnost využití jižní části
katastrálního území Kunratic, a to zejména mezi stávající zástavbou a severním okrajem
komunikace Kunratická spojka. Došlo již k 1.prezentaci a připomínkování studie.
Starostka navrhla 2.pracovní schůzku k tomuto tématu na 7.4.2011. Termín bude ještě
potvrzen.
c) Informace o chystaných opravách místních komunikací včetně žádosti o doporučení na
firmy, které se zabývají opravami komunikací

Protože již nikdo neměl žádné dotazy a připomínky, předsedající ing. Alinčová ukončila 4.
jednání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 21.45 hod.

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

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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