ZÁPIS

z 11. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha - Kunratice
Datum konání: 1. dubna 2004
Řízení :Ing. Alinčová Lenka
Přítomni : 8 členů Zastupitelstva dle prezenční listiny
Omluveni :p. Matoušková Kateřina
Neomluveni : Ing. Zeithamer Tomáš p. Krejbich Tomáš
Ověřovatelé zápisu a usnesení z minulého zasedání Ing. Mydlarčík Svatomír p. Matoušková
Kateřina:ověřili zápis včetně usnesení bez připomínek
Ověřovatelé zápisu a usnesení z dnešního zasedání: p. Vaníček Vilém p. Andelt Jan
Návrhová komise Ing.Kabelová Ivana, Ing. Mydlarčík Svatomír
Zapisovatelka .p. Sekotová Marie

Zasedání zastupitelstva zahájila ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice. Po
přivítání všech přítomných členů zastupitelstva a hostů předala řízení schůze Ing. Alinčové.
Ing. Alinčová,- zástupkyně starostky MČ předložila návrh na složení návrhové komise Ing.
Kabelová Ivana, Ing. Mydlarčík), jmenovala ověřovatele zápisu (p. Vaníček, p. Andelt) a
zapisovatelku zápisu z dnešního zasedání (p. Sekotová).
Po odsouhlasení složení návrhové komise předložila návrh programu. K návrhu programu
nebyly připomínky a program dnešního zasedání zastupitelstva byl schválen takto:
Program:
1) Projednání Dohody o narovnání mezi MČ Praha - Kunratice a Kunratice project, s.r.o.
2) Různé

K bodu 1
Ing. Alinčová, zástupce starostky MČ Praha - Kunratice zrekapitulovala materiál, který se
týká Dohody o narovnání a který je přílohou zápisu. Uvedla, že se jedná o vyrovnání
pohledávek mezi MČ Praha - Kunratice a f. KUNRATICE project s.r.o., probíhající již
několik let. V poslední době snaha KP s.r.o. o nalezení oboustranně přijatelného řešení
značně stoupla, protože firma bez souhlasu MČ nemůže pokračovat v žádných řízeních.
Termín dnešního zasedání byl zvolen s ohledem na to, že dne 8.4.2004 se uskuteční jednání k
dokumentaci pro územní řízení „Podmiňující sítě pro areál Business Park D3 Kunratice" a
kladné stanovisko MČ je podmíněno splacením pohledávky.
K předloženému bodu a jeho zdůvodnění nebyly podány žádné dotazy ani připomínky.
pro 8 proti 0 zdržel se 0
Ing. Mydlarčík přečetl návrh usnesení, které bylo jednomyslně přijato.
pro 8 proti 0 zdržel se 0
Ing. Alinčová předložila návrh na odsouhlasení člena zastupitelstva pověřeného podepsáním
doložky ke Smlouvě místo nepřítomného Ing. Vrby (pověřen ZMČ dne 19.12.2002) Pouze
pro podepsání doložky k Dohodě o narovnání mezi MČ Praha - Kunratice a Kunratice
project, s.r.o. byl navržen p. Vaníček, který s návrhem souhlasil.
Proti návrhu nebyly připomínky a Ing. Alinčová a p. Vaníček podepsali doložku k uvedené
Dohodě.
K bodu 2
Ing. Kabelová podala přítomným členům zastupitelstva informace
-o konání veřejné schůze v Hudební škole na sídlišti Flora dne 7.4.2004 od 18 00 hod v
souvislosti s návrhem rozšíření rozestavěné školy
- o výběrovém řízení na údržbu zeleně v obci, další výběrové řízení bude na opravu střechy
hosp. budov. Podmínkou účasti jsou reference o pracích na památkových budovách.
Vzhledem k tomu, že další náměty, návrhy nebo připomínky nebyly, Ing. Alinčová dnešní
zasedání zastupitelstva ukončila.

