ZÁPIS
ze 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:
Řízení:
Přítomni:

31. 8. 2016
Ing. Alinčová Lenka
9 členů Zastupitelstva MČ
dle prezenční listiny

Omluveni:

2 Ing.Čihák Pavel, Ing.Langr Miloš

Neomluveni:

0

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

Matoušek Milan
Ing. Mydlarčík Svatomír
ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

Matoušek Milan
Ing. Mydlarčík Svatomír

Návrhový výbor

Ing. Fíla Karel, M.Sc.
Hilmarová Petra
Ing. Vrba Jaroslav

Zapisovatelka:

Voříšková Jitka

Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 14. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Kunratice je nahráváno pro účely zápisu.
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčová v 18.00 hod (dále
jen „předsedající“). Po přivítání přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že Zastupitelstvo je
usnášeníschopné (počet přítomných členů Zastupitelstva 9) a dále konstatovala, že Zápis včetně
Usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva ze dne 29. 6. 2016 byl ověřovateli Matouškem Milanem a
Ing. Mydlarčíkem Svatomírem ověřen.
Poté předložila
- návrh na složení návrhového výboru

Ing. Fíla Karel M.Sc.
Hilmarová Petra
Ing. Ing. Vrba Jaroslav

a návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:

Matoušek Milan
Ing. Mydlarčík Svatomír

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
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Návrh byl přijat.
Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Jitku Voříškovou.
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 9
Program byl schválen.

proti 0.

zdržel se 0

Program:
1. Změny a úpravu rozpočtu 2016 a projednání vícenákladů a klientských změn na stavbě
„Oprava melioračního kanálu“
2. Odejmutí nemovitostí ze svěřené správy
3. Návrh na změnu Územního plánu
4. Vyhodnocení komise pro návrh vybraných komunikací vhodných k opravě povrchů
v MČ Praha-Kunratice
5. Přehled věcných břemen
6. Revokace usnesení č. 6.4. ze dne 17.12.2014
7. Dotazy, připomínky, podněty

K bodu 1a
14.1a Projednání vícenákladů a klientských změn na stavbě „Oprava melioračního kanálu“
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing.Alinčová 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 9
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 1b
14.1b Změna rozpočtu č. 17. obdržení 9,4 tis. Kč, náhrada Ministerstva pro místní rozvoj za
vynaložené náklady pohřebného na sociální pohřby
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru
Ing. Vrba zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva
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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 9
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 1c
14.1c Úprava rozpočtu č. 3., přesun 31,0 tis. uvnitř par. 3639 na opravy elektroinstalace
v objektech čp. 28 Golčova a 147 Velenická
Předkládá:
Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru
Ing. Vrba zrekapituloval 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 9
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 2
14.2 Odejmutí nemovitostí ze svěřené správy
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing.Alinčová 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 9
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se

0

K bodu 3
14.3 Návrh na změnu Územního plánu
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
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Ing.Alinčová 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 9
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se

0

K bodu 4
14.4 Vyhodnocení komise pro návrh vybraných komunikací vhodných k opravě povrchů v MČ
Praha-Kunratice
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing.Alinčová 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 9
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se

0

K bodu 5
14.5 Přehled věcných břemen
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Alinčová 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 9
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se

0
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K bodu 6
14.6 Revokace usnesení č. 6.4. ze dne 17.12.2014
Předkládá Ing. Lenka Alinčová
Ing.Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny
vznesené dotazy a připomínky. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající
vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 8
Usnesení bylo schváleno.

proti 1(Ing.Mydlarčík)

zdržel se

0

K bodu 7
Dotazy, připomínky, podněty
a) Ing.Alinčová přečetla děkovný dopis Thomayerovy nemocnice za poskytnutý finanční dar čj.
MC P-KU 02061/2016.
b) MUDr. Mandík poukázal na neutěšený stav v objektu bývalé prodejny Atalanta. Schází se zde
pochybné existence a nedávno došlo i na osobní vyhrožování MUDr. Mandíkovi. MUDr.
Mandík poděkoval starostce za zajištění větší kontroly objektu ze strany Městské policie, ale
poukázal na to, že tam strážníci nemohou hlídat 24 hodin denně. Ing. Vrba navrhnul celý
pozemek oplotit. Ing. Alinčová slíbila, že situaci projedná s JUDr. Vaněčkovou a zjistí, jaké
má městská část nástroje na zlepšení situace.
c) Ing.Alinčová pozvala přítomné se slavnostní odhalení sousoší Kalvárie, které se bude konat
15.9.2016 v 16.00 hod na pozemku u kruhového objezdu proti OC Kunratice U tří svatých.
Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing. Alinčová ukončila
14. zasedání Zastupitelstva MČ v 19.00 hod.

Ověřovatelé:

Matoušek Milan

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

Ing. Mydlarčík Svatomír

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

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice
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zápis vyhotoven dne: 1. 9. 2016
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