ZÁPIS
z 26. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:
Řízení:
Přítomni:

13.2.2014
Ing. Alinčová Lenka
8 členů zastupitelstva MČ
Do 18.10 hod
7 členů Zastupitelstva MČ
Od 18.10 hod
8 členů Zastupitelstva MČ
dle prezenční listiny

Omluveni:

3 (Vraný Jiří, Ing.Potluka Oto,Ph.D., Ing.Miloš
Langr)
0

Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

Ing.Langr Miloš
Ing.Vrba Jaroslav
ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

Horký Vladimír
Ing.arch.Kabelová Ivana

Návrhový výbor

MUDr.Mandík Miloslav
Hnětkovský Jan
Hilmarová Petra

Zapisovatelka:

Andrlová Dagmar

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová v 18.00
hod. Po přivítání přítomných členů zastupitelstva a hostů předala vedení jednání zástupci
starostky Ing. Lence Alinčové (dále jen „předsedající“).
Předsedající konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné (počet přítomných členů
Zastupitelstva 7) a dále konstatovala, že Zápis včetně Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva ze
dne 11.12.2013 byl ověřovateli Ing.Langrem Milošem a Ing.Vrbou Jaroslavem ověřen.
Poté předložila
- návrh na složení návrhového výboru

Hilmarová Petra
MUDr.Mandík Miloslav
Hnětkovský Jan

Přítomných zastupitelů se dotázala zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O
návrhu dala hlasovat.
Hlasování:
pro
7
proti 0
zdržel se 0
Návrh byl přijat.
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Předsedající dále předložila
návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání: Ing.arch. Kabelová Ivana
Horký Vladimír
Přítomných zastupitelů se dotázala zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O
návrhu dala hlasovat.
Hlasování:
pro
7
proti 0
zdržel se 0
Návrh byl přijat.
Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Dagmar Andrlovou.
Předsedající se přítomných zastupitelů dotázala, zda nemají nějaký návrh na doplnění programu
jednání. Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal žádný pozměňující či doplňující návrh programu
předsedající předložila návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího řádu 7
dní před jednáním zastupitelstva a dala o návrhu programu hlasovat.
Hlasování:
pro 7
Program byl schválen.

proti 0.

zdržel se 0

Program:
1. Předání osvědčení novému členovi Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
2. Složení slibu nového člena Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
3. Zpráva o rozpočtových opatřeních schválených v době od 12.12. do 31.12.2013
4. Změna Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 2367/3, 4,
5, 6 a 7 v k. ú. Kunratice
5. Aktualizace odměn neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice dle
přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. vydané v částce 177 číslo NV 459/2013 Sb.
6. Připomínky MČ k návrhu Pražských stavebních předpisů
7. Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1
Zánik mandátu Bc. Martina Preisse jako člena Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice
Vznik a předání Osvědčení člena Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice Ing.
Ľubomíru Rosíkovi dle přílohy č. 1
Předkládá Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing.arch.Kabelová seznámila přítomné s rezignací Bc. Martina Preisse na mandát člena
Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice dnem 5.2.2014 2014 (§ 55, odst. 2, písm. b) zákona č.
491/2002 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění) a v souladu s ustanovením § 56,
odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění o nástupu Ing.
Ľubomíra Rosíka do funkce člena Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice jako náhradníka
z kandidátní listiny volební strany č. 4 – TOP 09 a to dnem 6.2.2014.
Poté požádala Ing.Ľubomíra Rosíka, aby od ní převzal Osvědčení o nastoupení do funkce dnem
6.2.2014.
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Předsedající k přednesenému bodu otevřela 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
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

K bodu 2
Složení slibu nového člena Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
Předkládá Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Starostka MČ Praha-Kunratice vyzvala Ing. Ľubomíra Rosíka, aby předstoupil a složil slib člena
Zastupitelstva. Přečetla text Slibu. Znění slibu potvrdil Ing.Ľubomír Rosík slovem „slibuji“ a pak
jej stvrdil podáním ruky paní starostce Ing.arch.Kabelové Ivaně a svým podpisem.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela 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
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
V 18.10 hod po slibu člena ZMČ Ing.Ľubomíra Rosíka se počet přítomných zastupitelů
zvýšil na 8členů.
K bodu 3
Zpráva o rozpočtových opatřeních schválených v době od 12.12. do 31.12.2013
Předkládá:
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing.arch.Kabelová detailně zrekapitulovala jednotlivá rozpočtová opatření obsažená v materiálu
k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela 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.
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K bodu 4
Změna Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 2367/3, 4, 5, 6 a
7 v k. ú. Kunratice
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.
Dotazy zastupitelů Ing. Rosíka a p. Horkého zodpověděla Ing. arch. Kabelová. 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 5
Aktualizace odměn neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice dle přílohy č. 1
k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. vydané v částce 177 číslo NV 459/2013 Sb.
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.
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 6
Připomínky MČ k návrhu Pražských stavebních předpisů
Ing.arch.Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva a přivítala Ing.arch.Myšku, který blíže pohovořil k tématu týkající se PSP.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. V diskuzi došlo k úpravě některých bodů.
Ing. arch. Kabelová poté předložila upravený návrh usnesení takto:
odrážka 3 upravené znění:
• K par. 2, odst. (2), písm. i – MČ nesouhlasí se zavedením tohoto typu rodinného domu
na konci doplnit o nové odrážky:
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•
•

MČ žádá o stanovení minimálních výměr pozemků pro rodinné domy, pro izolované rodinné
domy doporučuje výměru cca 800 m2
MČ žádá, aby se PSP zabývaly povinností zřizovat dostatečně kapacitní odstavná parkoviště
u terminálů MHD

Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela. Nikdo již nepodal žádný pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor
k přednesení upraveného a doplněného návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 8
proti 0
Upravené a doplněné znění Usnesení bylo schváleno

zdržel se 0

K bodu 7
Dotazy, připomínky a podněty
a) pí. Voříšková předala přítomným členům Zastupitelstva „Směrnici o zveřejňování smluv na
www stránkách MČ“, která byla upravena z obchodního na občanský zákoník.
b) Ing. arch. Kabelová sdělila, že svolává 27. Zasedání ZMČ P-KU na 10.3.2014 od 18.00 hod.
c) Ing Alinčová pozvala přítomné zastupitele na vernisáž, která se bude konat dne 19.2.2014 do
klubu Zelený pták.
d) Ing.arch.Kabelová pozvala přítomné na Masopust, který se bude konat dne 1.3.2014, sraz
v 9.00 u Sokolovny a dále na valnou hromadu-fotbalu konanou ve stejný den.

Protože již nikdo neměl žádné dotazy,připomínky či podněty, předsedající Ing.Alinčová ukončila
26.zasedání Zastupitelstva MČ v 20.45 hod.

Ověřovatelé: Horký Vladimír

Ing.arch.Kabelová

………………………………………..

………………………………………..

Ing.arch.Ivana K a b e l o v á
starostka MČ Praha-Kunratice
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