ZÁPIS
z 15. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:

12. listopadu 2012

Řízení:

Ing. arch. Kabelová Ivana

Přítomni:

10 členů zastupitelstva MČ
do 18:10 hod 9 členů Zastupitelstva MČ
od 18:10 hod 10 členů Zastupitelstva MČ
od 19:40 hod 9 členů Zastupitelstva MČ
dle presenční listiny

Omluveni:

dr. Mandík Miloslav

Neomluveni:

0

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

Ing. Vrba Jaroslav
Ing. Alinčová Lenka
ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

Ing. Potluka Oto, Ph.D.
Ing. Langr Miloš

Návrhový výbor:

bc. Preiss Martin
Ing. Vrba Jaroslav
paní Hilmarová Petra

Zapisovatelka:

paní Voříšková Jitka

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Kabelová Ivana
(dále jen „předsedající“). Po přivítání přítomných členů zastupitelstva a hostů konstatovala, že
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Předsedající konstatovala, že zápis ze 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne
22.8.2012 byl Ing. Vrbou Jaroslavem a Ing. Alinčovou Lenkou ověřen.
Předsedající dále předložila
- návrh na složení návrhového výboru:

bc. Preiss Martin
Ing. Vrba Jaroslav
paní Hilmarová Petra

Přítomných zastupitelů se dotázala zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O
návrhu dala hlasovat
Hlasování:
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pro 9

proti 0

zdržel se 0

Návrh byl přijat.
Předsedající dále předložila
- návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:
Ing. Potluka Oto, Ph.D.
Ing. Langr Miloš
Přítomných zastupitelů se dotázala zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O
návrhu dala hlasovat
Hlasování:
pro 9

proti 0

zdržel se 0

Návrh byl přijat.
Zapisovatelkou předsedající jmenovala tajemnici Jitku Voříškovou.
V 18.10 hod se dostavil pan Vraný Jiří - počet zastupitelů 10.

Předsedající předložila návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího
řádu 7 dní před jednáním zastupitelstva.
Ing. Alinčová představila Mgr. Jindřicha Kukačku ze společnosti T.Land a.s., která koupila
spol. Scionius a.s. a požádala zastupitele, aby jeho prezentace, tj. záměr na výstavbu
nákupního centra u Tří svatých byla předvedena před projednáváním programu ZMČ.
Předsedající o návrhu programu jednání dala hlasovat.
Hlasování:

pro 10

proti 0.

zdržel se 0

Program byl schválen.
Program:
1. Zřízení vkladu pro dočasně volné finanční prostředky
2. Poskytnutí půjčky TJ Sokol Kunratice
3. Rozpočtové změny č. 14-18 a rozpočtové úpravy č. 6-10
4. Revokace usnesení č. 5 13. zasedání ZMČ Praha-Kunratice
5. Úplatný převod pozemku č. parc. 2368/27 v k. ú. Kunratice o výměře 620 m2 (orná
půda)
6. Źádost o svěření pozemku č. parc. 2344/39 a 2342/100 v k.ú. Kunratice o výměře
1449 m2 a 1111 m2 (vše využití zeleň)
7. Návrh zadání celoměstsky významné změny ÚPn IV. č. Z 2758/00 (rozšíření stávající
ul. Vídeňská)
8. Dotazy, připomínky a podněty
K bodu 8a.
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Ing. Kabelová podala informaci o tom, že na základě písemného souhlasu 7 zastupitelů byl
s firmou Scionius podepsán dodatek č. 6 nájemní smlouvy 09 003 1 00, který upravuje lhůty
uvedené v čl. 9.2 (lhůty prodlouženy o 1 rok), sdělila. Mgr. Kukačka odprezentoval záměr
společnosti T-Land a.s. na výstavbu nákupního centra. (prezentace je přílohou zápisu).
Dotazy:
Zastupitelé požádali, aby nákupní centrum neslo název dle umístění a sice „U Tří svatých“.
Ing. Langr vznesl dotaz Jaké jsou garance, že bude platit termín dokončení stavby v r.2014,
když termín byl již několikrát prodloužen. Ing. Kukačka odpověděl, že garance nejsou, ale
poukázal na to, že investice vložené na koupi firmy Scionius nebyly malé, takže je
samozřejmé, že mají zájem na realizaci projektu
K bodu 1
Zřízení vkladu pro dočasně volné prostředky 30 mil Kč nerozděleného zisku z hosp. činnosti
MČ z let 2010 a 2011
Předkládá
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ
Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval návrh obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni
členové zastupitelstva, a který byl projednán na finančním výboru dne 30.10.2012.
Předsedající poté k přednesenému bodu otevřela diskuzi, upozornila zastupitele, že nabídka
byla bankovními domy učiněna v září, a od té doby centrální banka snížila úrokové sazby, tak
je možné, že úrokové sazby budou rovněž nižší, než jsou uvedeny v jednotlivých původních
nabídkách.
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 10

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2
Poskytnutí půjčky 220 000,- Kč TJ Sokol Kunratice
Předkládá
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ
Ing. Oto Potluka PhD, předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval návrh finančního výboru na poskytnutí půjčky TJ Sokol Kunratice
na rekonstrukci podlahy ve velkém sále sokolovny z důvodu havarijního stavu, obsažený
v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva. Sdělil, že TJ Sokol
Kunratice požádala MČ P-Ko finanční příspěvek. Vzhledem k tomu, že ZMČ schválilo v r.
2011 dar Sokolu ve výši 403 tis. Kč na dobu 2 let, nesouhlasil FV s dalším darem Sokolu, ale
doporučil ZMČ schválit Sokolu bezúročnou půjčku. v požadované výši se splatností do
31.10.2013.
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Předsedající poté k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
K dotazu ing. Langra, zda lze poskytnout bezúročnou půjčku odpověděla ing. Alinčová, že
stejný dotaz byl vznesen i na Ing. Děvěrovou z Magistrátu a bylo jí písemně potvrzeno znění
návrhu usnesení. Další dotaz byl ing. Langrem směřován přímo na přítomné zástupce TJ
Sokol, zda jsou schopni půjčku v termínu splatit. Zástupkyně TJ sdělila, že samozřejmě ano.
K dotazu proč ve smlouvě nejsou žádné sankce Ing. Kabelová uvedla, že dle konzultace
s právničkou MČ se ustanovení ve smlouvě neuvedená řídí občanským zákoníkem.
Proběhla diskuze na téma vlastnictví budovy a provozování činnosti TJ Sokol.
V 19.40 hod se odchod Hnětkovský Jan - počet zastupitelů 9.
JUDr. Kučerová, starostka TJ Sokol Kunratice, uvedla, že budou i nadále oslovovat sponzory
a garantuje vrácení půjčené částky v navrhovaném termínu.
K projednávanému bodu se vyjádřil Ing. Urban s tím, že TJ Sokol vytváří pozitivní volební
potenciál a vychovává děti. K tomu zastupitel ing. Vrba uvedl, že z tohoto důvodu finančních
výbor doporučil poskytnout bezúročnou půjčku.
K dotazu ing. Langra z jakého materiálu je podlaha uvedla zástupkyně TJ Sokol, že se jedná o
dřevěné parkety.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
předložila návrh na ukončení diskuze a nechala o něm hlasovat
Hlasování:
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Předsedající vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů.
Ing. Langr předložil pozměňující návrh usnesení v níže uvedeném znění:
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.2/2
schvaluje
poskytnout Tělocvičné jednotě Sokol Kunratice, K Šeberáku 161/16, 148 Praha 4-Kunratice
bezúročnou půjčku ve výši 220 000,- Kč na opravu havarijního stavu podlahy v sokolovně
splatnou ke dni 31.10.2013 s tím, že smlouva bude doplněna o zřízení zástavního práva. TJ
Sokol předloží podrobné vyúčtování vynaložených prostředků do 31.10.2013.

2. pozměňující návrh předložil Ing. Vrba v následujícím znění:
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.2/2
schvaluje
poskytnout Tělocvičné jednotě Sokol Kunratice, K Šeberáku 161/16, 148 Praha 4-Kunratice
bezúročnou půjčku ve výši 220 000,- Kč na opravu havarijního stavu podlahy v sokolovně
splatnou ke dni 31.10.2013s tím, že smlouva bude doplněna o zřízení zástavního práva. TJ
Sokol předloží podrobné vyúčtování vynaložených prostředků do 31.10.2013. TJ Sokol se
současně zavazuje, že do doby splacení půjčky nebude žádat od MČ žádný finanční příspěvek.
Vzhledem k tomu, že další pozměňující návrhy již nebyly vzneseny, předsedající dala
hlasovat nejprve o pozměňujícím návrhu usnesení č. 2 Ing. Vrby
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Hlasování:
pro 4 Alinčová, Vraný
Hilmarová, Vrba

proti 1 Langer

zdržel se 4

Potluka, Kabelová,
Preiss, Horký

Usnesení nebylo schváleno.

Předsedající poté dala hlasovat o pozměňujícím návrhu č. 1 Ing. Langra
Hlasování:
pro 4 Kabelová, Langr
Preiss, Potluka

proti 0

zdržel se 5

Alinčová, Vraný, Horký,
Hilmarová, Vrba

Usnesení nebylo schváleno.
Poté předsedající dala hlasovat o původním návrhu usnesení
Hlasování:
pro 1 Horký

proti 3 Vrba, Vraný
Hilmarová

zdržel se 5

Langr, Preiss, Alinčová,
Kabelová, Potluka

Usnesení nebylo schváleno.
K bodu 3a
Změna rozpočtu č. 14., zvýšení o neinvestiční státní dotaci 5,9 tis Kč na přípravy voleb
prezidenta ČR v roce 2013
Ing. Oto Potluka PhD. předseda finančního výboru
Předkládá
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval návrh na změnu rozpočtu č. 14 obsažený v materiálu k tomuto
bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva a který byl projednán na finančním výboru
dne 30.10.2012.
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 3b
Změna rozpočtu č. 15., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 192,0 tis. Kč na
volby do Senátu Parlamentu ČR
Předkládá
Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
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Ing. Potluka zrekapituloval návrh na změnu rozpočtu č. 15., zvýšení o neinvestiční dotaci ze
SR obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva, a který
byl projednán na finančním výboru dne 30.10.2012.
Předsedající 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 3c
Změna rozpočtu č. 16., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP, o příjem odvodu z provozu
herních přístrojů a jiných her 120,4 tis. Kč
Předkládá
Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k bodu 3c), který obdrželi všichni členové zastupitelstva,
a jenž byl projednán bez připomínek na finančním výboru dne 30.10.2012.
Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné dotazy, připomínky ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala členy zastupitelstva k podání pozměňujících návrhů.
K přednesenému bodu nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, poté vyzvala 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 3d
Změna rozpočtu č. 17., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 291,10 tis. Kč pro Základní školu
na integraci žáků – asistenti pedagoga
Předkládá
Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval materiál obsažený v důvodové zprávě k bodu 3d), který obdrželi
všichni členové zastupitelstva, a který byl projednán na finančním výboru dne 30.10.2012.
Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný
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pozměňující návrh, vyzvala proto 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 3e
Změna rozpočtu č. 18., snížení příjmů rozpočtu o příjem za pronájem hrobových míst 83,0
tis Kč
Předkládá
Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k bodu 3e), který obdrželi všichni členové zastupitelstva,
týkající se snížení příjmů rozpočtu. Návrh byl projednán na finančním výboru dne
30.10.2012.
Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
K předloženému bodu neměl nikdo žádné připomínky ani podněty. Předsedající diskuzi
uzavřela a vyzvala k podání pozměňujících návrhů. Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal
žádný pozměňující návrh, vyzvala 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 3f
Úprava rozpočtu č. 6. přesun uvnitř paragrafu 3113 Základní škola-stavební a
technologické úpravy
Předkládá
Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k bodu 3f), který obdrželi všichni členové
zastupitelstva,.. Návrh byl bez připomínek projednán na finančním výboru dne 30.10.2012.
Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
Otázku ing. Langra o jaké notebooky se jedná odpověděla Ing. Alinčová, že se nejedná o
osobní majetek dětí, ale o vybavení přenosné počítačové učebny.
Protože k předloženému bodu neměl nikdo žádné připomínky ani podněty. Předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala k podání pozměňujících návrhů. Vzhledem k tomu, že nikdo
nepodal žádný pozměňující návrh, vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a
poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 9
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0
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K bodu 3g
Úprava rozpočtu č. 7., přesun 42,4 tis. Kč uvnitř par. 6112 v souvislosti s volbami do Senátu
PČR v říjnu 2012
Předkládá
Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k bodu 3g), který obdrželi všichni členové zastupitelstva,
Návrh byl s projednán na finančním výboru dne 30.10.2012.
Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
K předloženému bodu neměl nikdo žádné připomínky ani podněty. Předsedající diskuzi
uzavřela a vyzvala k podání pozměňujících návrhů. Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal
žádný pozměňující návrh, vyzvala 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 3h
Úprava rozpočtu č. 8., přesun 120,4 tis. Kč vlastních zdrojů MČ z par. 3412 SK Slovan
Kunratice do rezerv rozpočtu
Předkládá
Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k bodu 3h), který obdrželi všichni členové zastupitelstva,
Návrh úpravy č. 8 byl projednán na finančním výboru dne 30.10.2012.
Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
K předloženému bodu neměl nikdo žádné připomínky ani podněty. Předsedající diskuzi
uzavřela a vyzvala k podání pozměňujících návrhů. Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal
žádný pozměňující návrh, vyzvala 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 3i
Úprava rozpočtu č. 9., přesun 220,0 tis. Kč pro TJ Sokol Kunratice
Předkládá
Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Vzhledem k tomu, že nebyl schválen bod 2 dnešního zasedání byla tato úprava jako
bezpředmětná stažena.
Hlasování:

pro 9

proti 0

zdržel se 0
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Usnesení bylo schváleno.

K bodu 3j
Úprava rozpočtu č. 10., přesun 99,5 tis. Kč uvnitř par. 3113 základní škola
Předkládá
Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k bodu 3j), který obdrželi všichni členové zastupitelstva,
Návrh byl projednán na finančním výboru dne 30.10.2012.
Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
K předloženému bodu neměl nikdo žádné připomínky ani podněty. Předsedající diskuzi
uzavřela a vyzvala k podání pozměňujících návrhů. Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal
žádný pozměňující návrh, vyzvala 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 3k
Rozpočtové opatření Základní školy Kunratice č. 1., přesun v položkách podle podkladu ZŠ
Předkládá
Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k bodu 3k), který obdrželi všichni členové zastupitelstva,
Návrh byl projednán na finančním výboru dne 30.10.2012.
Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
K předloženému bodu neměl nikdo žádné připomínky ani podněty. Předsedající diskuzi
uzavřela a vyzvala k podání pozměňujících návrhů. Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal
žádný pozměňující návrh, vyzvala 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 4
Revokace usnesení č. 5 13. zasedání ZMČ Praha-Kunratice
Předkládá:
Ing. Lenka Alinčová
Písemný materiál je přílohou zápisu
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva a k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
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K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani náměty.
Předsedající diskuzi uzavřela, vyzvala 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 5
Úplatný převod pozemku č. parc. 2368/27 v k.ú. Kunratice o výměře 620 m2 (orná půda)
Předkládá:
Ing. Lenka Alinčová
Písemný materiál je přílohou zápisu
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva. Předsedající otevřela diskuzi., ve které byla probírána výše prodejní ceny. Ing.
Alinčová předložila k nahlédnutí znalecký posudek a upozornila, že MČ prodává pozemky
spol. AHI za podstatně větší cenu než HMP.
K předloženému materiálu již nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani náměty.
Předsedající diskuzi uzavřela, vyzvala 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 6
Žádost o svěření pozemku č. parc. 2344/39 a 2342/100 v k.ú. Kunratice o výměře 1449 m2 a
1111 m2 (vše využití zeleň)
Předkládá:
Ing. Lenka Alinčová
Písemný materiál je přílohou zápisu
Před projednáváním tohoto bodu prohlásil Ing. Langr, že je podjatý, protože má zájem o
pronájem prostor od společnosti MERKAZ OC s.r..o., která se zavázala, že na svěřených
pozemcích by chtěla vybudovat na vlastní náklady chodník a udržovat tam zeleň po dobu 12ti
let, a proto se zdrží hlasování.
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva a k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
Ing. Kabelová upozornila na to, že v této chvíli není ještě dořešené parkování u plánovaného
OC. Ing. Alinčová návrhla doplnit návrh usnesení v b. 15.6./2 o ....za podmínky schválení
záměru spol. MERKAZ OC, s.r.o. Městskou částí Praha-Kunratice.
K předloženému materiálu již nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani náměty.
Předsedající diskuzi uzavřela, vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o
něm dala hlasovat.
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Hlasování:
pro 6
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 3 Horký, Preiss, Langr

K bodu 7
Návrh zadání celoměstsky významné změny ÚPn IV č. Z 2758 (Rozšíření stávající ul.
Vídeňské)
Předkládá:
Ing. arch. Ivana Kabelová
Písemný materiál je přílohou zápisu
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva a k přednesenému bodu otevřela diskuzi.

K předloženému materiálu již nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani náměty.
Předsedající diskuzi uzavřela, vyzvala 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 8
Dotazy, připomínky a podněty
a) Ing. Kabelová zrekapitulovala historii jezírka na sídlišti Flora, včetně popisu možných
návrhů na budoucí řešení (oprava, suchá varianta, mokrá varianta).Dále podala informaci, že
již v rozpočtu MČ P-K r. 2009 bylo vyčleněno 1 000 000,- Kč na „zlepšení životního
prostředí spočívající v likvidaci znečištěné vodní nádrže na sídlišti Flora a místo ní
vybudování fontány s předpokladem výdajů 1 000 000,- Kč“.Uvedla, že jak komise stavební
tak i komise životního prostředí podporují variantu rekonstrukce jezírka, která byla
zpracována spol. STOPRO SPOL. S R.O. v 08 a 09 2010 a doporučují rekonstrukci podle ní
zrealizovat. Poté požádala přítomné členy zastupitelstva o vyjádření, zda se s
doporučením.uvedených komisí ztotožňují.
Z diskuze vyplynul následující návrh usnesení
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s pokračováním v původní variantě tj. suchá varianta a zároveň žádá o vyčíslení nákladů
na variantu zachování jezírka a mokrou variantu řešení.
O tomto návrhu dala předsedající něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 9
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

b) K dotazu bc. Preisse „Kdy budou opravené komunikace?“ předsedající uvedla, že
zaměstnanec ÚMČ pan Beneš nezvládl tento svůj úkol, neboť dosud nejsou opravy místních
komunikací provedeny - ani ty největší díry, kde hrozí nebezpečí havárie vozidel. Přehled
nutných oprav, který tento zaměstnanec dosud předložil, byl neúplný, což zjistila osobní
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namátkovou kontrolou. Zaměstnance opakovaně na špatné plnění úkolu upozorňovala.
Uvedla, že došlo mezi panem Benešem a ní ke střetu názorů v tom, že zatímco ona
požadovala nejpre opravit jednotlivé výtluky a teprve potom za zbylé peníze udělat případně
ucelenější opravy místních komunikací, on měl opačný názor. Uvedla, že opravy metodou
turbo, které měly začít příští týden, se možná z důvodu nízkých teplot již neuskuteční.
K tomuto bodu proběhla diskuze ze které vyplynulo, že se zastupitelé kloní k finančnímu
postihu zaměstnance za neplnění svých pracovních povinností.
c) Ing. Urban vznesl dotaz, kdy budou zodpovězeny dotazy, které dal písemně. K tomu ing.
Kabelová uvedla, že na vznesené dotazy mu do týdne zašle písemnou odpověď.
d) Paní Faflíková – vznesla dotaz na ul. K Verneráku. Navrhala zjednosměrnění této ulice z
důvodu, že doprava v této ulici je neúnosná a projíždí tudy i velká auta, která mají vjezd
zakázán. Dále se dotázala, jak to je s parkováním na náměstí TGM v souvislosti se
zasobováním jednotlivých provozoven. Ing. Kabelová průběžně dotazy zodpovídala a
současně pozvala paní Faflíkovou na 13.11. v 9.00 hod na jednání s ředitelem Městské
policie Prahy 4, se kterým své náměty může prodiskutovat.

Protože již nikdo neměl žádné dotazy a připomínky, předsedající Ing. Kabelová ukončila 15.
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ve 22.00 hod.

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

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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