ZÁPIS
ze 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:

22. srpna 2012

Řízení:

Ing. Alinčová Lenka

Přítomni:

6 členů Zastupitelstva MČ
od 18.10 hod. 8 členů Zastupitelstva MČ
od 18.30 hod. 9 členů Zastupitelstva MČ
od 19.30 hod. 8 členů Zastupitelstva MČ
dle presenční listiny

Omluveni:

Horký Vladimír
Preiss Martin Bc

Neomluveni:

0

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

Ing.arch.Ivana Kabelová
pan Vraný Jiří

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

Ing. Alinčová Lenka
Ing. Vrba Jaroslav

Návrhový výbor

Ing. Potluka Oto PhD.
Ing. Langr Miloš
Ing.arch. Kabelová Ivana

Zapisovatelka:

paní Krejčová Dana

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová,
řízením pověřila Ing. Lenku Alinčovou (dále jen předsedající). Po přivítání přítomných členů
zastupitelstva a hostů předsedající sdělila, že z dnešního zasedání se omluvil Horký Vladimír
a Preiss Martin Bc. a dále konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné (přítomný počet
zastupitelů 6), a že zápis z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 20.6.2012
byl ověřovateli Ing.arch. Kabelovou Ivanou a panem Vraným Jiřím ověřen.
Předsedající dále předložila návrh na:
• složení návrhového výboru:
Ing. Potluka Oto PhD.
Ing. Langr Miloš
Ing.arch. Kabelová Ivana
•

ověřovatele zápisu z dnešního zasedání: Ing. Alinčová Lenka
Ing. Vrba Jaroslav

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 22.8.2012

Přítomných zastupitelů se dotázala zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O
návrhu dala hlasovat
Hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Návrh byl přijat.
Zapisovatelkou předsedající jmenovala Danu Krejčovou.
Předsedající poté předložila návrh programu, k němuž podkladový materiál obdrželi všichni
zastupitelé a o tomto návrhu programu jednání dala hlasovat
Hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Program byl schválen.
Program:
1) Změny č. 9-13 a úpravy č. 2-5 rozpočtu MČ Praha-Kunratice
2) Dar majitelům pozemků č. parc. 1479/2 a 1479/3 v k. ú. Šeberov
3) Smlouva darovací ve prospěch MČ Praha-Kunratice týkající se
pozemkové parcely parc. č. 2354/72 v k. ú. Kunratice
4) Podnět na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy na části pozemku č. parc.
2371/3 v k. ú. Kunratice
5) Úprava ÚP SÚ hl. m. Prahy na části pozemku č. parc. 1431/1 v k. ú.
Kunratice
6) Návrh aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
7) Dotazy, připomínky a podněty
V 18.05 hod. přišli Vraný Jiří a Dr.Mandík Miloslav-počet zastupitelů 8
K bodu 1a
Změna rozpočtu č. 9., uzavření finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2011
Předkládá
Ing. Oto Potluka PhD. předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval návrh na změnu rozpočtu č. 9 obsažený v materiálu k tomuto
bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm
dala hlasovat.
Hlasování:
pro 7
příchodu)
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 1 (Mandík z důvodu pozdního

K bodu 1b
Změna rozpočtu č. 10., vrácení daně z příjmu VHČ roku 2011, zvýšení o neinvestiční dotaci
HMP 850,70 tis. Kč
Předkládá
Ing. Oto Potluka PhD. předseda finančního výboru
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Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval návrh na změnu rozpočtu č. 10 obsažený v materiálu k tomuto
bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm
dala hlasovat.
Hlasování:
pro 8
Usnesení bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

K bodu 1c
Změna rozpočtu č. 11., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 60,40 tis. Kč určenou pro
Základní školu Kunratice na protidrogovou prevenci
Předkládá
Ing. Oto Potluka PhD. předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval návrh na změnu rozpočtu č. 11 obsažený v materiálu k tomuto
bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
Ing, Vrba Jaroslav konstatoval, že je to malá částka na tak závažnou věc.
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm
dala hlasovat.
Hlasování:
pro 8
Usnesení bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

K bodu 1d
Změna rozpočtu č. 12., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 789,00 tis. Kč pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů
Předkládá
Ing. Oto Potluka PhD. předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval návrh na změnu rozpočtu č. 12 obsažený v materiálu k tomuto
bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
Dr. Mandík Miloslav se dotázal jakým způsobem se o dotaci žádal MHMP. Vysvětlení podala
paní starostka – žádost byla podána prostřednictvím MČ Praha-Kunratice.
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm
dala hlasovat.
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Hlasování:
pro 8
Usnesení bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

K bodu 1e
Změna rozpočtu č. 13. příjem 40,00 tis. Kč za prodej nepotřebného původního zařízení
školní jídelny
Předkládá
Ing. Oto Potluka PhD. předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval návrh na změnu rozpočtu č. 13 obsažený v materiálu k tomuto
bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
Ing.Langr Miloš se dotázal na postup nabízení nepotřebného zařízení k prodeji, zda byla
oslovena pouze firma Jiva-Jirák nebo i jiné firmy. Ing. Alinčová Lenka uvedla, že nepotřebné
kuchyňské zařízení bylo nabídnuto školám na Praze 4 a některým restauracím. Nikdo kromě
firmy Jiva-Jirák neprojevil o zařízení zájem. Dále uvedla, že bylo nezbytně nutné prodej
urychlit, protože cena za skladování zařízení by převýšila hodnotu prodávaných prvků.
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky,
předsedající diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo
nepodal žádný pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení
a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 8
Usnesení bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

V 18.30 hod. přišel Hnětkovský Jan–počet zastupitelů 9
K bodu 1f
Úprava rozpočtu č. 2., přesun 123,00 tis. Kč uvnitř paragrafu 3113 základní škola - řešení
ochrany před atmosférickou elektřinou-hromosvod
Předkládá
Ing. Oto Potluka PhD. předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval návrh na úpravu rozpočtu č. 2 obsažený v materiálu k tomuto
bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm
dala hlasovat.
Hlasování:
pro 9
Usnesení bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

K bodu 1g
Úprava rozpočtu č. 3., přesun 10,00 tis. Kč z úspor v řešení ochrany před blesky na základní
škole pro herní prvek při ul. K Betáni
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Předkládá

Ing. Oto Potluka PhD. předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Alinčová a Ing. Potluka zrekapitulovali návrh na úpravu rozpočtu č. 3 obsažený
v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm
dala hlasovat.
Hlasování:
pro 9
Usnesení bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

K bodu 1h
Úprava rozpočtu č. 4., přesun 100,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu na zabezpečení hasičské
zbrojnice
Ing. Oto Potluka PhD. předseda finančního výboru
Předkládá
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval návrh na úpravu rozpočtu č. 4 obsažený v materiálu k tomuto
bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
Dr. Mandík vznesl dotaz na jaké konkrétní zabezpečení je částka určena a na postup výběru
tohoto zabezpečení. Paní starostka podala vysvětlení, že konkrétní zabezpečení je
projednáváno s Výjezdní jednotkou Sboru dobrovolných hasičů a s SDH. Výběrové řízení
bude probíhat až po určení přesných požadavků.
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm
dala hlasovat.
Hlasování:
pro 7
Usnesení bylo schváleno

proti 1(Mandík)

zdržel se 1(Langr)

K bodu 1i
Úprava rozpočtu č. 5., přesun 280,00 tis. Kč uvnitř par. 3111 předškolní zařízení – stavební
úpravy sociálního zařízení Mateřské školy
Předkládá
Ing. Oto Potluka PhD. předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Alinčová a Ing. Potluka zrekapitulovali návrh na úpravu rozpočtu č. 5 obsažený
v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný
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pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm
dala hlasovat.
Hlasování:
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
Předsedající podala návrh na předsunutí bodu č. 6 s ohledem na to, že se dostavil na tuto dobu
pozvaný konzultant Ing. arch. Myška a dala o něm hlasovat.
Hlasování:
pro 9
proti 0
zdržel se 0
V 19.30 hod. odchází P.Hilmarová-počet zastupitelů 8
K bodu 6
Návrh aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
Předkládá
Ing.arch. Ivana Kabelová, starostka
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing.arch. Kabelová zrekapitulovala Návrh aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m.
Prahy obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
Ing. Kabelová uvedla, že vzhledem k časové tísni (dodání materiálů 7 dní před jednáním
zastupitelstva) návrh usnesení připravila před konečným projednáním ve stavební komisi.
Stavební komise vyslovila svoje stanovisko až v pondělí 20.8.2012. V souladu s tímto
stanoviskem Ing. Kabelová navrhla v usnesení v první odrážce vypustit část začínající „.....na
koordinaci významu plochy.......
Ing.Langr Miloš upozornil, že výše uvedený materiál byl doručen již v červnu, a proto s ním
měli být seznámeni občané, obč. sdružení a pod. Ing.Kabelová odpověděla, že text oznámení
o projednání návrhu aktualizace ZÚR nepřipouštěl připomínky veřejnosti, připouštěl pouze
uplatnění připomínek případně stanovisek dotčených orgánů státní správy a orgánů státní
správy, městských částí a orgánů územního plánování sousedního kraje a sousedních obcí
(neobsahoval ani požadavek na zveřejnění na úřední desce). Přesto by jistě bylo vhodné návrh
projednat s veřejností, ale vyžadovalo by to více času, protože projednání by mělo smysl až
v době, kdy se s materiálem seznámili členové zastupitelstva a udělali si na něj svůj názor.
Jednalo se však o velmi rozsáhlý materiál a výklad pořizovatele Územního plánu se
k uvedenému materiálu se konal teprve 25.7.2012. Poté následovalo projednávání v komisích
MČ a konzultace s odborníky za účelem správného pochopení materiálu a vystižení
nejpodstatnějších dopadů na MČ Kunratice, na což zbývaly 3 týdny + 1 týden na
prostudování členům zastupitelstva. Zveřejnění informace v Kunratickém zpravodaji vůbec
nepřicházelo v úvahu vzhledem k tomu, že oznámení o projednání návrhu aktualizace bylo
ÚMČ doručeno 21.6.2012 a termín pro zaslání připomínek byl stanoven do 27.8.2012 nebylo tedy možno jej z časových důvodů zveřejnit ani ve 3., ani ve 4. čísle KZ. Dne
13.7.2012 byla ale zaslána příslušná informace členům Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
včetně toho, kde je materiál k nahlédnutí v elektronické podobě a jaký je termín pro podání
připomínek. Kdokoliv ze zastupitelů tedy mohl nějaký vhodný způsob informování veřejnosti
přes velmi krátký termín iniciovat, což se nestalo.
Alinčová cituje připomínku ze zápisu komise ŽP, která požaduje podrobnější rozpracování
zeleně, přesné určení plochy zeleně.
Předsedající podala návrh na umožnění vstupu do diskuze pro veřejnost již v průběhu jednání
zastupitelstva a dala o něm hlasovat
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0
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Pan Sládek vyslovil doporučení, aby kolem Kunratické spojky bylo zřízeno více biokoridorů
a zelených ploch.
Ing. Rosík vyslovil názor, že by kolem Kunratické spojky bylo vhodné umístit takovou
zeleň, která by v budoucnosti vyloučila zastavění tohoto území, např. les.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů.
Ing. Langr podal dva pozměňující návrhy:

1. V první odrážce vypustit část začínající „.....na koordinaci významu plochy.......“
2. Vypustit úplně první odrážku

Nikdo nepodal jiný pozměňující návrh. Předsedající vyzvala návrhový výbor k přednesení
návrhu usnesení ve smyslu posledního pozměňujícího návrhu Ing. Langra a poté o něm dala
hlasovat.
Hlasování:
pro 1
proti 1
zdržel se 6
Usnesení nebylo schváleno
Předsedající vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení ve smyslu prvního
pozměňujícího návrhu Ing. Langra a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 2
Dar majitelům pozemků č. parc. 1479/2 a 1479/3 v k. ú. Šeberov
Předkládá
Ing. Lenka Alinčová
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Alinčová zrekapitulovala návrh na vyplacení daru majitelům pozemků č. parc. 1479/2 a
1479/3 v k. ú. Šeberov obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm
dala hlasovat.
Hlasování:
pro 8
Usnesení bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

K bodu 3
Smlouva darovací ve prospěch MČ Praha-Kunratice týkající se pozemkové parcely parc. č.
2354/72 v k. ú. Kunratice
Ing.arch. Ivana Kabelová, starostka
Předkládá
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Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing.arch. Kabelová zrekapitulovala návrh darovací smlouvy týkající se pozemkové parcely č.
2354/72 v k. ú. Kunratice obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva a opravila návrh usnesení.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm
dala hlasovat.
Hlasování:
pro 8
Usnesení bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

K bodu 4
Podnět na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy na části pozemku č. parc. 2371/3 v k. ú. Kunratice
Předkládá
Ing.arch. Ivana Kabelová, starostka
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing.arch. Kabelová zrekapitulovala Podnět na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy na části pozemku č.
parc. 2371/3 v k. ú. Kunratice obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni
členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm
dala hlasovat.
Hlasování:
pro 8
Usnesení bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

K bodu 5
Úprava ÚP SÚ hl. m. Prahy na části pozemku č. parc. 1431/1 v k. ú. Kunratice
Předkládá
Ing.arch. Ivana Kabelová, starostka
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing.arch. Kabelová zrekapitulovala návrh na Úpravu ÚP SÚ hl. m. Prahy na části pozemku č.
parc. 1431/1 v k. ú. Kunratice obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni
členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
Ing. Langr konstatoval, že se zde jedná o podobný problém, který se řeší v ul. U Javoru –
malou vzdálenost rodinných domů od hranice pozemků s přilehlou komunikací. Ing.
Kabelová odpověděla, že je to dáno malou rozlohou zastavitelného území, i když celkově se
jedná o pozemky nadstandardně velké.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm
dala hlasovat.
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Hlasování:
pro 7
Usnesení bylo schváleno

proti 1(Langr)

zdržel se 0

K bodu 7
Dotazy, připomínky a podněty
Ing. Langr. doporučil vypracovat seznam projektů-potřeb MČ a dát jim priority. Ing. Vrba mu
odvětil, že to je obsaženo v programovém prohlášení ZMČ z roku 2010.
Ing. Potluka jako předseda FV sdělil, že aktuální priority se stanovují při každé přípravě
rozpočtu MČ, podklady pro zastupitelstvo se projednávají ve FV, kde jsou zastoupeny
všechny strany.
Ing.Kabelová připomíná, že priority v rozpočtu lze připomínkovat již při projednávání v
komisích a výborech, kde jsou zastoupeny všechny politické strany.
Ing. Alinčová upozornila na skutečnost, že priority se někdy musí změnit dle aktuální potřeby
MČ, jako v případě nutné další dostavby ZŠ Kunratice a vnitřních úprav MŠ Kunratice za
účelem navýšení kapacity těchto PO.
Dr. Mandík požádal o zveřejnění negativního stanoviska MČ v KZ k plánovaným změnám v
MHD, především ke změnám na lince č. 114. Ing. Alinčová sdělila, že toto negativní
stanovisko bylo zvěřejněno již v posledním čísle KZ. Nový KZ je v současné době v tiskárně
a je v něm zveřejněna negativní odpověď nám. prim. J. Noska a aktuální informace o všech
změnách, které se budou přímo týkat kunratických občanů.
Předsedající Ing. Alinčová ukončila 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 21.00
hod.
Ověřovatelé: Ing. Alinčová Lenka
Ing. Vrba Jaroslav

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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