ZÁ PI S
z l. ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ Praha- Kunratice
Datum konání:
Řízení:

14. listopadu 2006
Ing. Pubrdle Jiří, pak zvolená
starostka Ing. arch.Kabelová
Ivana

Přítomni:11 členů zastupitelstva zvolených ve volbách konaných dne 20. 21.10.2006
Ověřovatelé zápisu z
p. Matoušková Kateřina
ustavujícího zasedání:
p. Kahoun Ladislav
Návrhová komise:
Ing. Alinčová Lenka
Ing. Vrba Jaroslav
Mandátová komise:
Ing. Potluka Oto
p. Vraný Jiří
p. Aschenbrenerová Jaroslava
Zapisovatelka:
p. Sekotová Marie
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice zahájil Ing. Pubrdle Jiří jako
nejstarší člen tohoto zastupitelstva zvoleného ve volbách ve dnech 20. – 21. 10. 2006. Zároveň oznámil,
že bude řídit průběh zasedání až do okamžiku zvolení nového starosty Konstatoval, že dnešní ustavující
zasedání bylo dosavadní starostkou MČ Ing. Kabelovou řádně svoláno a vyhlášeno zveřejněním na úřední
desce Úřadu MČ Praha-Kunratice a na internetových stránkách MČ Praha-Kunratice 7 dní před jeho
konáním. Ing. Pubrdle dále oznámil, že je přítomno všech 11 členů zastupitelstva. Pořízením zápisu
z dnešního zasedání pověřil p. Sekotovou Marii, tajemnici Úřadu MČ Praha-Kunratice. Poté Ing. Pubrdle
přečetl návrh programu dnešního ustavujícího zasedání. Proti návrhu programu nebyly
připomínky,program zasedání byl jednomyslně schválen.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Složení slibu členů zastupitelstva
Volba návrhové, volební a mandátové komise, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba starosty
Volba zástupců starosty
Volba finančního výrobu a revizního výboru
Schválení jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
Schválení jednacího řádu finančního výboru a revizního výboru
Schválení daru pro bývalého uvolněného zástupce starostky a bývalou neuvolněnou zástupkyni
starostky za práci v období mezi volbami
9) Projednání programového prohlášení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice na volební období
2006 – 2010
10) Různé
K bodu 1
Volba návrhové volební a mandátové komise a ověřovatelů zápisu.
Ing. Pubrdle, jako předsedající člen, přistoupil k volbě návrhové, volební a mandátové komise a k volbě
ověřovatelů Do návrhové komise navrhl Ing. Lenku Alinčovou a Ing. Jaroslava Vrbu, do volební a
mandátové jako předsedu Ing. Otu Potluku, p. Jiřího Vraného a p. Jaroslavu Aschenbrenerovou.
Proti návrhu nebyly připomínky, všichni členové zvolili obě komise jednomyslně.

Za ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání doporučil p. Kateřinu Matouškovou a Ladislava
Kahouna. Návrh byl jednomyslně přijat. Po zvolení komisí požádal Ing. Pubrdle mandátovou komisi, aby
ověřila výsledky voleb dle Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva MČ a Osvědčení o zvolení členem
Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice. Dále požádal mandátovou komisi o zprávu o ověření platnosti voleb.
Po krátké přestávce, během které mandátová komise ověřila platnost zvolení jednotlivých členů ZMČ dle
výsledného zápisu registračního úřadu (MHMP), mandátová komise konstatovala, že všichni členové
Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice byli řádně zvoleni, jejich mandát je platný a mohou složit slib dle
platného zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. ve znění zákona č. 145/2001 Sb. Ke zprávě mandátové
komise nebyly ze strany členů zastupitelstva námitky, zpráva byla jednomyslně schválena a je rovněž
přílohou zápisu.
K bodu 2
Složení slibu členů zastupitelstva
Ing. Jiří Pubrdle požádal zapisovatelku p. Marii Sekotovou o přečtení slibu a vyzval členy zastupitelstva,
aby po přečtení slibu k němu postupně přistoupili podle abecedního pořádku, nahlas pronesli slovo
„slibuji“ a složení slibu potvrdili svým podpisem. Nakonec složil slib i Ing. Jiří Pubrdle, a to do rukou
druhého nejstaršího člena zastupitelstva Ing. Jaroslava Vrby.
Všichni členové ZMČ slib bez výhrad složili.
K bodu 3
Volba starosty
Před provedením volby starosty MČ Praha-Kunratice požádal Ing. Jiří Pubrdle o návrh volební komise na
způsob volby starosty. Doporučil, vzhledem k politickému složení zastupitelstva, aby hlasování bylo
veřejné. S návrhem na veřejnou volbu starosty souhlasili všichni přítomní členové zastupitelstva.
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Poté se přistoupilo k volbě starosty MČ Praha-Kunratice.
Ing. Pubrdle požádal o návrhy na funkci starosty MČ Praha-Kunratice na volební období 2006 – 2010.
Ing. Lenka Alinčová za ODS předložila návrh na zvolení Ing. arch. Ivany Kabelové starostkou MČ PrahaKunratice. Na dotaz předsedajícího, zda kandidaturu přijímá, odpověděla Ing. Kabelová, že ano. Následně
bylo předsedajícím přistoupeno k volbě veřejným hlasováním. Pro podaný návrh hlasovalo 10 členů
zastupitelstva (Ing. Kabelová se zdržela hlasování).
pro 10

proti 0

zdržel se 1

Ing. Jiří Pubrdle konstatoval, že Ing. Ivana Kabelová byla zvolena starostkou MČ Praha-Kunratice. Tímto
aktem skončila dosavadní úloha Ing. Jiřího Pubrdle řídit průběh jednání. Proto poděkoval za pozornost,
poblahopřál Ing. Ivaně Kabelové k znovuzvolení starostkou, popřál jí hodně zdaru v práci a předal jí další
řízení jednání zastupitelstva. Ing. Ivana Kabelová poděkovala za projevenou důvěru a převzala řízení
zasedání.
K bodu 4)
Volba zástupců starostky
Ing. Ivana Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice, předložila návrh na volbu zástupců starostky, a to
rovněž veřejným hlasováním. Jako uvolněné zástupce starostky navrhla Ing. Lenku Alinčovou a p.
Václava Chalupu. K předloženému návrhu na veřejné hlasování i na zástupce starostky nebyly
připomínky. Ing. Alinčová přečetla návrh usnesení, které bylo jednomyslně přijato
pro 11

proti 0

K bodu 5)
Volba finančního a revizního výboru
Ing. Ivana Kabelová, starostka MČ, předložila návrh na zřízení výborů:
a) kontrolního a revizního výboru MČ Praha-Kunratice ve složení:

zdržel se 0

p.Aschenbrenerová Jaroslava – předsedkyně výboru, p.MUDr. Mandík Miloslav p. Krejbich Tomáš, p.
Matoušek Milan, p.Ing. Mydlarčík Svatomír, p. Píchová Ladislava, p. Zeman Petr, p. Ing. Balková Běla –
tajemnice výboruK předloženému návrhu nebyly připomínky. Ing. Alinčová přečetla návrh usnesení:
pro 11

proti 0

zdržel se 0

b) finančního výboru MČ Praha-Kunratice ve složení:
p. Vraný Jiří – předseda výboru, p.Ing.Potluka Oto, p.Ing. Pubrdle Jiří, p.Beranová Magdalena, p.Ing.
Nehalová Božena, p.Ing.Hoščuk Ladislav, p.Ing. Kovář Jan, p.Ing.Vomáčková Blanka – tajemnice výboru
K předloženému návrhu nebyly připomínky. Ing. Alinčová přečetla návrh usnesení.
pro 11

proti 0

zdržel se 0

K bodu 6
Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
Ing. Ivana Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice, předložila ke schválení návrh Jednacího řádu ZMČ
Praha-Kunratice. Jednací řád je totožný s jednacím řádem, který schválilo předcházející zastupitelstvo a
který vychází zejména ze zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. ve znění zákona č. 145/2001 Sb.
K předloženému Jednacímu řádu nebyly připomínky. Ing. Alinčová přečetla návrh usnesení, které bylo
jednomyslně přijato.
pro 11

proti 0

zdržel se 0

K bodu 7
Schválení Jednacího řádu výborů ZMČ. Ing. Kabelová, starostka MČ, předložila ke schválení Jednací řád
výborů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice. Tento Jednací řád je totožný s Jednacím řádem, které
schválilo předcházející zastupitelstvo. Jednací řád vychází zejména ze zákona o hl. m. Praze č. 131/2000
Sb. ve znění zákona č. 145/2001 Sb. K předloženému jednacímu řádu nebyly připomínky.Ing. Alinčová
přečetla návrh usnesení, které bylo jednomyslně přijato.
pro 11

proti 0

zdržel se 0

K bodu 8
Schválení daru pro bývalého uvolněného zástupce starostky a bývalou neuvolněnou zástupkyni starostky
za práci v období mezi volbami.Ing. Kabelová ,starostka MČ, předložila návrh na finanční dar pro
bývalého členy ZMČ Praha-Kunratice ve výši:
- pro bývalého uvolněného zástupce starostky 28.250,- Kč
- pro bývalou neuvolněnou zástupkyni starostky 28.250,- Kč
Ing. Kabelová návrh finančního daru zdůvodnila ve zprávě, která je přílohou zápisu. K návrhu nebyly
připomínky. Ing. Alinčová přečetla návrh usnesení, které bylo jednomyslně přijato.
pro 11

proti 0

zdržel se 0

K bodu 9
Projednání programového prohlášení ZMČ Praha – Kunratice na volební období 2006 – 2010. Ing.
Kabelová předložila návrh programového prohlášení ZMČ Praha-Kunratice, které vychází z volebního
programu Místního sdružení Praha-Kunratice na volební období 2006 – 2010. Volební program byl
doplněn o některé body volebních programů Místních sdružení Strany zelených a ČSSD. K předloženému
návrhu prohlášení vystoupil Ing. Jiří Pubrdle s připomínkou na úpravu textu – v bodě 3) Ekonomika a
majetek – změnit první dvě věty na: „V zájmu řádného hospodaření MČ budeme efektivně využívat
pozemky jí svěřené“.v bodě 7) Školství, kultura, sport, volný čas – doplnit na závěr odstavce větu:
„Budeme hledat zdroje na vybudování důstojného zázemí pro kunratické sportovce“.
Další námitky, ani návrhy nebyly. Materiál je přílohou zápisu. Ing. Alinčová přečetla návrh usnesení,
které bylo jednomyslně schváleno

pro 11

proti 0

zdržel se 0

K bodu 10
Ing. Kabelová, starostka MČ, předložila:
- informaci, že tajemnice p. M. Sekotová pokračuje ve své funkci do doby, nežbude vyhlášeno
výběrové řízení na nového tajemníka
- informaci o složení komisí:
a) stavební a plánovací
p. Ing. Vrba Jaroslav – předseda komise, p.Ing. Běhal Vlad.,p.Ing. Pubrdle Jiří,
p.Slovíková Lenka, p. Ing. Šmíd Zdeněk, p. Vaníček Vilém, p. Ing. Wágner
Jaroslav, p. Weissová Silvia, p. Zounek Jan, p. Klofáčová Ivana –tajemník komise
b) sociální, bytová a zdravotní
p.Matoušková Kateřina – předsedkyně komise, p.Ing. Hylena Ladislav, p. Kovaříková
Marie, p.MUDr. Krobová Marie, p. MUDr. Mandík st., p. Suchá Eva, p. Vašíková Jana, p.
Votýpková Alena, p.Krejčová Dana – tajemník komise
c) školství, kultura, sport
p.Ing.Potluka Oto – předseda komise, p. Bombová, p. Mgr. Fork Jiří, p. Ing. Hobza Milan,
p. Houfková Marie, p. Nová Anna, p.Ing.
Rybín Petr, p. Slovíková Lenka, p. Zemanová Marie, p. Ing. Alinčová Lenka – tajemník
komise
d) životního prostředí a dopravy
p. Hnětkovský Jan – předseda komise, p. Andelt Jan, p. Ing. Jakoubek František, p.
Kahoun Ladislav, p. Kořán Fratišek, p.Kučerová Věra, p. Kryštůfek Zdeněk, p.Ing.
Macháček Miloš, p.Müller Bohumil, p. Ing. Sládek Ivan, p.Ing.Vízková Eva, p. Král
Bohumil – tajemník komise, zástupce MP
Tyto komise jsou poradními orgány starostky, která jmenuje jejich předsedy, členy a tajemníka komise.
- předala členům ZMČ:
- zákon o hl. m. Praze
– nařízení o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva
– příručku pro nové členy zastupitelstva
– lnění příjmu a čerpání výdajů rozpočtu r. 2006
– dopis OS Občané usilující o řešení dopravního zatížení ul. Vídeňské
K tomuto bodu vystoupil Ing. Jiří Pubrdle s návrhem, aby p. Chalupa, zástupce starostky, předložil na
příštím zasedání zastupitelstva všechny materiály, které se týkají problematiky Vídeňské ulice.
S předloženým návrhem souhlasili všichni členové zastupitelstva
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Vzhledem k tomu, že již nebyly podány žádné další připomínky ani dodatky, Ing. Ivana
Kabelová dnešní zasedání zastupitelstva ukončila.
Ing. arch. Ivana Kabelová
Starostka MČ Praha-Kunratice

