
Z Á P I S 
 

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva  
Městské části Praha-Kunratice konaného dne 15.11.2010 

 
 
Datum konání:    15. listopadu 2010  
 
Řízení:      Ing. Vrba Jaroslav, pak zvolená 

starostka Ing. arch. Kabelová Ivana 
     
Přítomni:     11 členů zastupitelstva MČ zvolených ve volbách 
      dle presenční listiny 
 
Omluveni:     0 
 
Neomluveni:     0 
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   p. Chalupa Václav 
z ustavujícího zasedání::       pí. Hilmarová Petra  
 
Návrhová komise:    Ing. Alinčová Lenka 
      Dr. Mandík Miloslav 
 
Volební a mandátová komise:  Ing. Potluka Oto, PhD. 
      p. Vraný Jiří 
      Bc. Preiss Martin 
 
Zapisovatelka:     pí. Voříšková Jitka  
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva zahájil v 17.30 hod. Ing. Vrba Jaroslav, jakožto nejstarší zastupitel 
(dále jen „předsedající“). V úvodu jednání Zastupitelstva MČ přivítal nově zvolené členy 
Z MČ a přítomné občany. 
 
Před zahájením ustavujícího zastupitelstva ověřil výsledky voleb dle Zápisu o výsledku voleb 
do Z MČ Praha-Kunratice dle výsledného zápisu registračního úřadu (MHMP) a provedl 
kontrolu Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice, dále konstatoval, 
že všichni zvolení mají k dnešnímu dni, tj. ke dni, kdy se koná ustavující zasedání údaj o 
místu trvalého pobytu v Praze-Kunraticích a všichni členové ZMČ Praha-Kunratice byli řádně 
zvoleni. 
 
Předsedající poté konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s § 61/1 a 61/2 
zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění a konalo se do 15 dnů ode dne 
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula 
dne 29.10.2010 v 16.00 hod). Informace o konání ustavujícího zasedání byla v souladu se 
zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze vyvěšena na úřední desce Městské části Praha-
Kunratice dne 7.11.2010 a informace o jeho konání byla tedy zveřejněna nejméně 7 dní 
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předcházejících tomuto ustanovujícímu zasedání. Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas. 
 
Dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 11 členů zastupitelstva (z celkového 
počtu 11 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je podle § 62 zák. č. 131/2000 Sb. 
usnášeníschopné. 
 
Bod 1 – Složení slibu členů zastupitelstva 
Předsedající v souladu s § 50 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění 
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. 
 
Před složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo 
složení slibu s výhradou má dle § 55 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
v platném znění za následek zánik mandátu. 
 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený § 50, odst. 3 zák. č. 
131/2000 Sb. s tím, že v abecedním pořadí jednotlivě vyzýval jednotlivé členy 
zastupitelstva MČ ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravenou 
listinu slibu (viz příloha). Jako poslední složil slib předsedající Ing. Vrba do rukou druhého 
nejstaršího člena zastupitelstva pana Chalupy.  
 
Na závěr tohoto bodu konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem 
stanovený slib. 
 
Bod 2 – Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu 
ustavujícího zasedání  
 
Ing. Vrba , jako předsedající člen, přistoupil k volbě návrhové komise, volební a mandátové 
komise, zapisovatele a k volbě ověřovatelů. 
 
Do návrhové komise navrhl: Ing. Alinčovou Lenku 
 Dr. Mandíka Miloslava 
 
Do volební a mandátové komise navrhl: Ing. Potluku Otu 
 p. Vraného Jiřího 
 bc. Preisse Martina 
 
Proti návrhu nebyly připomínky a obě komise byly zvoleny jednomyslně. 
 
Za ověřovatele zápisu vč. usnesení navrhl: p. Chalupu Václava 
 pí. Hilmarovou Petru 
 
Za zapisovatele navrhl: pí. Jitku Voříškovou 
 
Proti návrhu nebyly připomínky, všichni členové návrh jednomyslně odhlasovali. 
 
Předsedající člen zastupitelstva Ing. Vrba seznámil přítomné s návrhem programu v souladu 
s pozvánkou předanou členům Z MČ a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 
Dále se zeptal zda má někdo ze členů zastupitelstva námitky proti programu nebo návrh na 
jeho doplnění či změnu. 
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Ing. arch. Kabelová předložila návrh na rozšíření programu o bod „Projednání žádosti 
manželů Mertlíkových ze dne 9.11.2010“ a zdůvodnila proč žádá o jeho zařazení. Dále 
navrhla, aby se tento bod projednával jako bod 11 a bod 11 Různé byl zařazen jako bod 12, 
takže celý návrh programu zní: 
 
Program: 
1) Složení slibu členů zastupitelstva 
2) Volba návrhové komise, volební a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 
4) Volba starosty 
5) Volba zástupců starosty 
6) Schválení jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 
7) Schválení jednacího řádu finančního výboru a kontrolního výboru 
8) Zřízení finančního a kontrolního výboru, určení počtu členů, jejich předsedů a členů 
9) Schválení daru pro bývalé uvolněné zástupce starostky ve volebním mezidobí (15.10.-

16.11.2010 
10) Projednání programového prohlášení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice na volební 

období 2010-2014 
11) Projednání žádosti manželů Mertlíkových ze dne 9.11.2010 
12) Různé 
 
Protože nebyly vzneseny žádné další návrhy ani připomínky, přednesl upravený návrh 
programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva  
 
Hlasování: 
  pro 11   proti 0   zdržel se 0 
 
K bodu 3  
Schválení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 
Ing. Kabelová s ohledem na dosavadní praxi navrhla, aby počet uvolněných členů 
Zastupitelstva činil 3 (1 starosta a 2 zástupci starostky) 
 
Předsedající k přednesenému návrhu otevřel diskuzi, k návrhu nebyly vzneseny žádné 
připomínky ani dotazy, předsedající předložil návrh ke schválení 
 
Hlasování:  
  pro 11   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 4 
Volba starosty 
 
Předsedající ing. Vrba předložil návrh, aby hlasování o volbě starosty proběhlo veřejně – 
aklamací.  
Žádný jiný návrh nebyl předložen, předložil návrh ke schválení 
 
 
Hlasování:  
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  pro 11   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající dále vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty na volební 
období 2010-2014. 
 
Členka ZMČ Ing. Lenka Alinčová přednesla návrh Místního sdružení ODS Praha-Kunratice 
zvolit do funkce starosty ing. arch. Ivanu Kabelovou 
Člen ZMČ Vladimír Horký  přednesl návrh TOP 09 rovněž pro ing. Kabelovou 
Na dotaz předsedajícího, zda kandidaturu přijímá, odpověděla ing. arch., Ivana Kabelová, že 
ano. Následně bylo předsedajícím přistoupeno k volbě veřejným hlasováním. 
 
Hlasování:  
  pro 11   proti 0   zdržel se 0  
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající Ing. Vrba konstatoval, že Ing. arch. Ivana Kabelová byla zvolena starostkou MČ 
Praha-Kunratice. 
 
Tímto skončila jeho dosavadní úloha řídit průběh jednání. Proto poděkoval za pozornost, 
poblahopřál Ing. arch. Ivaně Kabelové ke znovuzvolení starostkou, popřál jí hodně úspěchů 
v práci a předal jí další řízení jednání zastupitelstva. 
 
Starostka Ing. arch. Kabelová poděkovala za projevenou důvěru a převzala řízení zasedání. 
 
K Bodu 5 
Volba zástupců starosty 
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice předložila návrh, aby všechny další 
personální volby proběhly veřejně – aklamací. 
 
Hlasování:  
  pro 11   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající starostka MČ předložila vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci 
místostarostů, sama přednesla návrh místního sdružení ODS Praha-Kunratice jako uvolněné 
zástupce starostky Ing. Lenku Alinčovou a p. Václava Chalupu. 
Jiné návrhy nebyly předloženy. 
Následně bylo předsedající starostkou přistoupeno k volbě veřejným hlasováním dle abecedy. 
 
Hlasování pro návrh na volbu zástupce starostky Ing. Lenky Alinčové:  
  pro 11   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Hlasování pro návrh na volbu zástupce starostky p. Václava Chalupy:  
  pro 10   proti 0   zdržel se 1 (p. Chalupa) 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
K Bodu 6 
Schválení jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 
Předsedající Ing. arch. Kabelová předložila ke schválení návrh Jednacího řádu ZMČ Praha-
Kunratice. Jednací řád je totožný s jednacím řádem, který schválilo předcházející ZMČ, a 
který vychází zejména ze zákona o hl m. Praze č. 131/2000 Sb. v platném znění. 
 
K předloženému jednacímu řádu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Předsedající 
starostka diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasování: 
  pro 11   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
K Bodu 7 
Schválení jednacího řádu výborů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice  
Předsedající Ing. arch. Kabelová předložila ke schválení návrh Jednacího řádu výborů ZMČ 
Praha-Kunratice. Jednací řád je totožný s jednacím řádem, který schválilo předcházející ZMČ, 
a který vychází zejména ze zákona o hl m. Praze č. 131/2000 Sb. v platném znění. 
 
K předloženému jednacímu řádu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Předsedající 
starostka diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasování: 
  pro 11   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
K Bodu 8 
Zřízení finančního a kontrolního výboru, určení jeho počtu členů a složení včetně jejích 
předsedů 
 
a) Finanční výbor MČ Praha-Kunratice 
Předsedající Ing. arch. Kabelová předložila ke schválení návrh na zřízení finančního výboru, 
určení počtu jeho členů na 9 a jeho složení včetně předsedy.  
předseda Ing. Potluku Oto, Ph.D 
členové Ing. Běhalová Božena 
 Beranová Magdalena 
 Horký Vladimír 
 Ing. Kovář Jan 
 Pubrdle Tomáš, Ma 
 Vaníček Vilém 
 Vraný Jiří 
 Weissová Silvie 
tajemník výboru Ing. Vomáčková Blanka 
 
K tomuto bodu otevřela diskuzi..K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky 
ani dotazy. Předsedající starostka diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
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Hlasování:   pro 11   proti 0   zdržel se 0 
 
 
Usnesení bylo schváleno 
 
b) Kontrolní výbor MČ Praha-Kunratice 
Předsedající Ing. arch. Kabelová předložila ke schválení návrh na zřízení kontrolního výboru, 
určení počtu jeho členů na 9 a jeho složení včetně předsedy 
předseda Dr. Mandík Miloslav ml. 
členové Aschenbrenerová Jaroslava
 Ing. Hylena Ladislav 
 Krejbich Tomáš 
 Langr Miloš 
 Matoušek Milan 
 Ing. Mydlarčík Svatomír 
 Píchová Ladislava 
 Zeman Petr 
tajemník výboru Aschenbrenerová Jaroslava 
 
. K tomuto bodu otevřela diskuzi 
 
Ing. Horký z TOP 09 podal protinávrh , aby se předsedou kontrolního výboru stal Ing. 
Langer. 
 
K tomuto bodu proběhla diskuze. 
 
Hlasování o zřízení kontrolního výboru MČ Praha-Kunratice a o počtu jeho členů 
  pro 11   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno 
 
Hlasování o protinávrhu p. Horkého. 
pro 3 (Horký, Langer, Preiss)  proti 2 (Vraný, Hilmarová) 
zdržel se 6 (Kabelová, Chalupa, Alinčová, Potluka, Vrba, Mandík)   
   
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Hlasování o původním návrhu na počet členů kontrolního výboru, jeho složení včetně 
předsedy 
 pro 7  proti 3 (Horký,Langer,Preiss)  zdržel se 1 (Mandík) 
 
Usnesení bylo schváleno 
 
K bodu 9 
Schválení daru pro bývalé uvolněné zástupce starostky ve volebním mezidobí (15.10.-
16.11.2010 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Předsedající ing. arch. Kabelová, starostka zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který 
obdrželi všichni členové zastupitelstva a k přednesenému bodu otevřela diskuzi, 
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k předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Předsedající diskuzi 
uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasování: 
  pro 11   proti 0   zdržel se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající ing. arch. Kabelová předala slovo Ing. Alinčové, zástupci starostky. 
 
K bodu 10 
Projednání programového prohlášení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice na volební 
období 2010-2014 
 
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu programu ustavujícího zasedání, a 
otevřela diskuzi.  
Všem přítomným zastupitelům MČ předala pozměňovací návrhy TOP 09 z 12.11.2010. 
Další pozměňující návrhy k programovému prohlášení předal všem zastupitelům i zástupce 
Koalice-ČSSD, str.Zelených a nezávislý dr. Mandík. 
 
Ing. Alinčová konstatovala, že všichni členové zastupitelstva neměli z časových důvodů 
možnost si navrhované úpravy prostudovat. ing. arch. Kabelová navrhla přerušení tohoto 
bodu do jednání příštího zastupitelstva a projednat ho na poradě zastupitelů.  
Hlasování o přerušení projednávání tohoto bodu 
  pro 11   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 11 
Projednání žádosti manželů Mertlíkových ze dne 9.11.2010  
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Předsedající ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu a otevřela 
k přednesenému bodu diskuzi. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky 
ani dotazy. Poté diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
 
Hlasování 
  pro 11   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 12 
Různé 
a) Pan Chalupa informoval o rekonstrukci Nového hradu u Kunratic a poděkoval přítomným 

hostům, kteří se zúčastnili běhu „Velká Kunratická“. 
b) Ing. arch. Kabelová informovala o akci „Bezpečná cesta do škol“ Pozvala zastupitele na 

25.11.2010 v 17.30 na prezentaci fotovoltaické elektrárny do ZŠ. 
c) Ing. arch. Kabelová podala informaci o návrhu na zřízení odborných komisí a jejich 

předsedech a členech: 
c1) Stavební komise:  Vrba Jaroslav-předseda, Váchal Tomáš, Vágner Jaroslav, Vaníček 

Vilém, Weiszová Silvia, Zounek, Goll Milan, kořán František, Šmíd Zdeněk, 
Klofáčová – tajemník komise 
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c2) Sociální, bytová a zdravotní komise: Hilmarová Petra-předseda, Janeček Paveol, 
Kovaříková Marie, Mandík Miloslav st., Suchá Eva, Mandík Miloslav ml., Peštová 
Jana, Krejčová – tajemník komise 

c3) Komise pro školství, kulturu a sport: Hýža Ivan-předseda, Potluka Oto, Bembová 
Marie, Nová Anna, Rybín Petr, Zemanová Marie, Langrová Petra, Běhal Vladislav, 
Plačková-tajemník 

c4) Komise životního prostředí a dopravy: Vraný Jiří-předseda, členové doprava: 
Kučerová Věra, Kořán František, Andelt Jan, Maliňák Ervín, Krištůfek Zdeněk, 
Müller Bohumil, Kraus Radim, Hobza Milan, členové zeleň: Vízková Eva, Sládek 
Ivan, Macháček Miloš, Jakoubek František, Kahoun Ladislav, Rosík Luboš, Hobza 
Milan, Mezteková-tajemník komise 

 
Informovala, že výše uvedené komise jsou poradními orgány starosty, která jmenuje jejich 
členy, předsedy a tajemníky. 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy a připomínky, ing. arch. Kabelová ukončila jednání 
Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 20.10 hod. 
 
 
 
 
Ověřovatelé:   
  p. Chalupa Václav                        .............................……………………......... 
 
  pí. Hilmarová Petra                        .........……………..........…………………... 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Ivana Kabelová 
starostka MČ Praha – Kunratice 


