ZÁPIS
ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:

12. prosince 2012

Řízení:

Ing. Lenka Alinčová

Přítomni:

8 členů Zastupitelstva MČ
dle presenční listiny

Omluveni:

Ing. Potluka Oto, Ph.D.
Hilmarová Petra

Neomluveni:

0

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

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

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

Ing. Vrba Jaroslav
Horký Vladimír

Návrhový výbor:

Ing.arch. Kabelová Ivana
Dr. Mandík Miloslav
Vraný Jiří

Zapisovatelka:

pí. Krejčová Dana

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice, řízením zastupitelstva
pověřila Ing. Lenku Alinčovou (dále jen „předsedající“). Předsedající přivítala přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Sdělila, že z dnešního zasedání se omluvil Ing. Oto Potluka Ph.D. a
Petra Hilmarová. Předsedající konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné (přítomný
počet zastupitelů je 8).
Dále předložila:
- návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání: Ing. Vrba Jaroslav
Horký Vladimír
- návrh na složení návrhového výboru: Ing.arch. Ivana Kabelová
Dr. Mandík Miloslav
Vraný Jiří
Přítomných zastupitelů se dotázala zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O
návrhu dala hlasovat.

Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0
Návrh byl přijat.
Zapisovatelkou předsedající jmenovala Danu Krejčovou.
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Předsedající poté předložila návrh programu, k němuž podkladový materiál obdrželi všichni
zastupitelé podle jednacího řádu 7 dní před jednáním zastupitelstva a o tomto návrhu
programu jednání dala hlasovat
Hlasování:
pro 8
Program byl schválen

proti 0

zdržel se 0

Program:
1) Převod části nerozděleného zisku z hospodářské činnosti do fondu Domu
s chráněnými byty
2) Změny rozpočtu č. 19-21, úprava rozpočtu č. 11
3) Pověření k provedení rozpočtových opatření v době od 13.12. do 31.12.2012
4) Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria roku 2013
5) Úprava Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (změna kódu míry využití
území na pozemcích č. parc. 2354/43 a 2354/42 v k. ú. Kunratice z A9 na C9)
6) Dotazy, připomínky a podněty
K bodu 1
Převod části nerozděleného zisku z hospodářské činnosti MČ z let 2010 a 2011 do fondu
Domu s chráněnými byty
Předkládá: Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ
Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou tohoto zápisu
Pan Vraný zrekapituloval návrh obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni
členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi. Pan Preiss se dotázal, proč
musí být ve fondu tak velká částka. Ing.arch. Kabelová a Ing. Vrba. vysvětlili. že se tak
vytváří fond oprav.
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

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.

K bodu 2a
Změna rozpočtu č. 19, převod 1 600,00 tis. Kč ze zisku hospodářské činnosti MČ do fondu
Domu s chráněnými byty
Předkládá: Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou tohoto zápisu
Pan Vraný zrekapituloval návrh obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni
členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
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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

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2b
Změna rozpočtu č. 20., zvýšení o 275,10 tis. Kč, tj. o neinvestiční příspěvek na žáka
uhrazený obcemi za zajištění školní docházky v Kunraticích pro děti s trvalým bydlištěm
mimo Kunratice (mimo HM Praha)
Předkládá: Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou tohoto zápisu
Ing. Alinčová zrekapitulovala návrh 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

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2c
Změna rozpočtu č. 21, zvýšení o přijaté pojistné 4,4 tis. Kč
Předkládá: Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou tohoto zápisu
Pan Vraný zrekapituloval návrh 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

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2d
Úprava rozpočtu č. 11, přesun uvnitř par. 5512 požární ochrana - Výjezdová jednotka
Sboru dobrovolných hasičů
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Předkládá: Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou tohoto zápisu
Pan Vraný zrekapituloval návrh obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni
členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi. Pan Preiss vznesl otázku co je
to zabezpečení zbrojnice? Ing. Kabelová vysvětlila, že se jedná o výměnu oken, přičemž nová
okna budou mít lepší tepelně technické vlastnosti a lepší bezpečnostní parametry.. Pan Horký
a Dr. Mandík otevřeli diskuzi na téma zabezpečení celého objektu, vč. pojištění aut. Pan
Horký požádal o zaslání zadání poptávky na pojišťovny. Dr. Mandík požádal o zaslání
nabídky na pojištění hasičských aut proti odcizení a pojištění proti poškození. Dále se zajímal
o počet aktivit (výjezdů) za rok. Ing. Kabelová v této souvislosti navrhla uspořádat společnou
návštěvu členů ZMČ v hasičské zbrojnici, kde by si členové ZMČ mohli prohlédnout nově
opravené zásahové vozidlo a současně se seznámit s aktivitami VJ SDH během uplynulého
roku.
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

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
V 18.40 hod se dostavil p. Hnětkovský počet členů zastupitelstva 9
K bodu 2e
Změna rozpočtu č. 22., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 44,70 tis. Kč, o příjem odvodu
z provozu herních přístrojů a jiných her za 3. čtvrtletí roku 2012.
Předkládá: Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou tohoto zápisu
Pan Vraný zrekapituloval návrh 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

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 2f
Úprava rozpočtu č. 12., přesun 44,70 tis. Kč vlastních zdrojů MČ z par. 3412 SK Slovan
Kunratice do rezerv rozpočtu
Předkládá: Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou tohoto zápisu
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Pan Vraný zrekapituloval návrh 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

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3
Návrh na pověření starostky, předsedy finančního výboru a případně dalšího člena
finančního výboru k provedení rozpočtových opatření v období od 13.12.2012 do 31.12.2012
Předkládá: Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ
Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou tohoto zápisu
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala návrh obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi
všichni členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
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 9

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4
Návrh pravidel hospodaření MČ Praha Kunratice v období rozpočtového provizoria roku
2013
Předkládá: Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ
Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou tohoto zápisu
Pan Vraný zrekapituloval návrh obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni
členové zastupitelstva.
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.
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
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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.
K bodu 5
Úprava Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (změna kódu míry využití území na
pozemcích č. parc. 2354/43 a 2354/42 v k. ú. Kunratice z A9 na C9)
Předkládá: Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ
Písemný materiál je přílohou tohoto zápisu
Ing.arch Kabelová zrekapitulovala návrh obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi
všichni členové zastupitelstva.
Proběhla diskuze k zastavěnosti celé lokality „Nad Šeberákem“.
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

proti 0

zdržel se 2 Dr. Mandík, Preiss

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6
a) Jezírko – Flora
Ing. Langr a Preiss vznesli dotaz, proč MČ Praha-Kunratice řeší havarijní stav jezírka na
sídlišti Flora, když není v majetku městské části a tudíž by se o ně měl postarat vlastník, tj.
HMP. Ing. Alinčová vysvětlila, že vlastník HMP se o jezírko nestará stejně jako o 2 dětská
hřiště, vjezdy do garáží apod. na sídlišti Flora. MČ chce jezírko upravit dle suché varianty a
převzít jej od HMP do stálé péče. Ing.arch.Kabelová seznámila přítomné rešerší projektu
suché varianty, včetně posouzení cen i mokré varianty, od spol. STOPRO. Ing. Alinčová
vysvětlila, že stávající jezírko nelze pouze zasypat, protože by tam nebylo možné založit
plánovanou zeleň a musel by se navýšit celý terén.

Návrh usnesení k bodu 6/a:
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
b e r e n a vědomí
rešerši vývoje projektu Flora Kunratice zpracovanou společností STOPRO s.r.o. dne
11.12.2012
souhlasí
s realizací suché varianty na základě veřejného výběrového řízení podlimitní zakázky.
ukládá
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starostce zajistit výkon tohoto bodu
Hlasování:

pro 9

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.

b) Sokol Kunratice
Proběhla diskuze k žádosti Ing. L. Krausové a dalších občanů ze dne 8.12.2012
o„přehodnocení odmítnuté žádosti TJ Sokol Kunratice o finanční půjčku ve výši 200 000,Kč na dofinancování rekonstrukce podlahy v místní sokolovně“.. Při diskusi k uvedené
žádosti bylo konstatováno, že ZMČ Praha-Kunratice půjčku tělovýchovné jednotě
neodmítlo, ale vzhledem k velkému množství předložených návrhů usnesení při hlasování
žádný z návrhů nezískal potřebných hlasů. Na závěr bylo domluveno, že p. Horký zjistí,
jaká je aktuální finanční situace TJ Sokol Kunratice a na základě jeho zjištění bude
jednání dále pokračovat.

c) Ing. Kabelová informovala o tom, že MČ obdržela veřejnou vyhlášku - oznámení MHMP o
zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn III, mezi nimiž je i změna
Z 2746/00 týkající se aktualizace záplavových území v Praze, ke které měla MČ při
minulém řízení zásadní námitky. Vzhledem k tomu, že námitky k oznámenému řízení je
třeba uplatnit do 21.1.2013, bude pravděpodobně třeba před 21.1.2013 svolat jednání
zastupitelstva.
Dr.Mandík v této souvislosti upozornil, že probíhá jednání o umístění tzv. Vestecké
spojky, a to ve dvoupruhové variantě, která vyhovuje městským částem Šeberov a Újezd,
ale pro MČ Praha-Kunratice je nevýhodná, protože vzhledem k malé kapacitě neulehčí ul
Vídeňské. Ing. Kabelová přislíbila, že zjistí, jaký je stav projednávání VS a na příštím
zasedání zastupitelstva podá o této záležitosti aktuální informaci.

Protože již nikdo neměl žádné dotazy a připomínky, předsedající Ing. Alinčová ukončila 16.
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 20.30 hod.

Ověřovatelé:

.............................................
..............................................
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