
Z Á P I S 
 

z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

 
Datum konání:    20. prosince 2010  
 
Řízení:      Ing. Alinčová Lenka 
     
Přítomni:     9 členů zastupitelstva MČ 
      dle presenční listiny 
 
Omluveni:     2 (MUDr. Mandík Miloslav 

     pan Vraný Jiří) 
 
Neomluveni:     0  
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   p. Chalupa Václav 
z minulého zasedání zastupitelstva:     pí Hilmarová Petra  

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního   p. Chalupa Václav 
zasedání zastupitelstva:   pí. Hilmarová Petra 
 
Návrhová komise:    p. Horký Vladimír 
      Ing. Vrba Jaroslav 
 
Zapisovatelka:     pí. Voříšková Jitka  
 
 
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová. Po 
přivítání přítomných členů zastupitelstva a hostů předala vedení jednání zástupkyni starostky 
ing. Lence Alinčové. Ing. Alinčová (dále jen „předsedající“) konstatovala, že Zastupitelstvo je 
usnášeníschopné, vyhotovením zápisu z jednání pověřila paní Jitku Voříškovou.  
 
Dále konstatovala, že zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ Praha-Kunratice č. 1 ze 
dne 15.11.2010 byl panem Chalupou  Václavem a paní Hilmarovou Petrou ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhové komise (pan Vladimír Horký a Ing. Jaroslav Vrba) a 
-  návrh na ověřovatele zápisu (pan Václav Chalupa a paní Petra Hilmarová).  
 
Hlasování: 
  pro 9   proti 0   zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
Ing. Langr předložil návrh, aby do bodu 7) Různé byla zařazena Informace o zimní údržbě 
v Kunraticích. 
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Hlasování: 
  pro 9   proti 0   zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
Poté předsedající přednesla návrh programu 2. zasedání ZMČ doplněný v bodě 7) Různé o 
Informaci o zimní údržbě v Kunraticích a dala o něm hlasovat. 
 
Hlasování: 
  pro 9   proti 0   zdržel se 0 
 
Program byl schválen. 
 
Program :  
1) Rozpočtové změny a úpravy 
2) Rozpočtové provizorium MČ pro začátek roku 2011 
3) Opatření pro schvalování rozpočtových změn a úprav v období 21.-31.12.2010. 
4) Pověření k podepisování doložky podle § 43 zákona o hl.m.Praze 
5) Programové prohlášení 
6) Projednání navržené úpravy územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na 

pozemku č. parc. 1862/2 v k.ú. Kunratice 
7) Různé 
     - informace o zimní údržbě 
 
 
K bodu 1 
Projednání změn rozpočtu MČ roku 2010 č. 21-24 a úpravy rozpočtu č.10-13 
 
a) Změna rozpočtu č. 21., zvýšení o neinvestiční dotaci 204,40 tis. Kč ze státního rozpočtu 
na volby do zastupitelstva obce v říjnu 2010  
Předkládá:  ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi, k předloženému návrhu nebyly vzneseny 
žádné připomínky ani dotazy. Předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasování:  pro 9   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
b) Změna rozpočtu č. 22., zvýšení o pojistné plnění 32,90 tis. Kč  
Předkládá:  ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi, k předloženému návrhu nebyly vzneseny 
žádné připomínky ani dotazy. Předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
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Hlasování:  pro 9   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
c) Změna rozpočtu č. 23., zvýšení o neinvestiční dotaci 22,70 tis. Kč ze státního rozpočtu na 
sčítání lidu  
Předkládá:  ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi, k předloženému návrhu nebyly vzneseny 
žádné připomínky ani dotazy. Předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasování:  pro 9   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
d) Úprava rozpočtu č. 10., přesun uvnitř paragrafu 3475 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  
Předkládá:  ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi, k předloženému návrhu nebyly vzneseny 
žádné připomínky ani dotazy. Předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasování:  pro 9   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
e) Úprava č. 11., přesun částky 35,00 tis. Kč na úhradu posudku jištění budovy ZŠ před 
bleskem  
Předkládá:  ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. 
 
K bodu proběhla diskuze k předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky ani 
dotazy. Předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasování:  pro 9   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
f) Úprava č. 12. v paragrafu 6112 zastupitelstva obcí  
Předkládá:  ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
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Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi, k předloženému návrhu nebyly vzneseny 
žádné připomínky ani dotazy. Předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasování:  pro 9   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
g) Úprava č. 13. přesun 257,00 tis. Kč na opravy ve škole po krupobití a zásahu bleskem  
Předkládá:  ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi, k předloženému návrhu nebyly vzneseny 
žádné připomínky ani dotazy. Předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasování:  pro 9   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
h) Změna rozpočtu č. 24., zvýšení příjmů rozpočtu o 600,00 tis. Kč převedené daně z 
nemovitosti 
Předkládá:  ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi, k předloženému návrhu nebyly vzneseny 
žádné připomínky ani dotazy. Předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasování:  pro 9   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 2 
Návrh zásad hospodaření MČ Praha-Kunratice v období rozpočtového provizoria roku 
2011 
Předkládá:  ing. arch. Kabelová, starostka MČ 

ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla 
diskuze, vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné další připomínky ani dotazy 
předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasování:  pro 9   proti 0   zdržel se 0 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 3 
Opatření pro schvalování rozpočtových změn  úprav v období 21.-31.12.2010 
Předkládá:  ing. arch. Kabelová, starostka MČ 

ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla 
diskuze, jejímž závěrem byl pozměňující návrh usnesení, který spočívá v tom, že bude u 
překročení hranice 100,00 tis Kč třeba souhlasu i  „p.Horkého Vladimíra-člena finančního 
výboru“  
 
Návrhová komise předložila pozměňující návrh usnesení takto: 
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice 
2.3/1  b e r e  n a  v ě d o m í 
návrh na udělení předběžného souhlasu k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a 
předsedovi finančního výboru v období od 21.12.2010 do 31.12.2010 až do výše 100,00 tis. 
Kč. Při překročení této hranice až do 200,00 tis. Kč bude k souhlasu třeba ještě p. Horkého 
Vladimíra - člena finančního výboru. V případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy 
finančního výboru odsouhlasí rozpočtová opatření za finanční výbor dva jeho členové. 
 
 
2.3/2  v y d á v á 
předběžný souhlas k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a předsedovi finančního 
výboru v období od 21.12.2010 do 31.12.2010 až do výše 100,00 tis. Kč. Při překročení této 
hranice až do 200,00 tis. Kč bude k souhlasu třeba ještě p. Horkého Vladimíra - člena 
finančního výboru. V případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy finančního výboru 
odsouhlasí rozpočtová opatření za finanční výbor dva jeho členové. 
 
2.3/3  u k l á d á 
starostce a předsedovi finančního výboru předložit zprávu o provedených rozpočtových 
opatřeních na prvním zasedání Zastupitelstva MČ v roce 2011. 
 
 
Vzhledem k tomu, že k pozměňujícímu návrhu již nebyly vzneseny žádné další připomínky 
ani dotazy předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o pozměňujícím návrhu usnesení  
 
Hlasování:  pro 9   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 4 
Pověření k podepisování doložky podle § 43 zákona o hl. m. Praze 
Předkládá:  ing. arch. Ivana Kabelová – starostka MČ 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
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Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva v písemné podobě 7 dní před jednáním zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi, k předloženému návrhu proběhla diskuze. 
Protože nebyly vzneseny žádné další připomínky ani dotazy. Předsedající diskuzi uzavřela a 
dala hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasování:  pro 9   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 5 
Programové prohlášení Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice na období 2010-2014 
Předkládá:  Ing. Alinčová, zástupce starostky MČ 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva v písemné podobě 7 dní před jednáním zastupitelstva a k přednesenému bodu 
otevřela diskuzi. 
 
K bodu proběhla obsáhlá diskuze, jejímž závěrem byl pozměňující návrh usnesení, který 
navrhnul p. Horký a který spočívá v tom, že v čl. 1) Samospráva a státní správa bude ve 3 
větě vypuštěn text „To znamená ...“ a nahrazen slovem „Chceme ...“ K předloženému 
pozměňujícímu návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky. Předsedající diskuzi 
uzavřela a dala hlasovat o textu programového prohlášení  
 
Hlasování:  pro 8   proti 0   zdržel se 1 (ing. Langr) 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 6) 
Projednání navržené úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. 
parc. 1862/2 v k.ú.Kunratice 
Předkládá: ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva. 
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. Zastupitelé umožnili zapojit se do 
diskuze žadateli o změnu p. Sládkovi a jeho architektu Ing. arch. Mazáčkovi. Ten poukázal na 
skutečnost, že nový  koncept ÚPn ještě není zavazující.. Závěrem obsáhlé diskuze bylo přijato 
usnesení o vrácení tohoto bodu do odborných komisí a výborů k novému projednání..  
 
Návrhová komise předložila pozměňující návrh usnesení takto: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice 
2.6/1 b e r e   n a   v ě d o m í  



Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 20.12.2010 
 

Strana 7 (celkem 7) 

žádost ing. arch. Petra Mazáčka ze dne 18.10.2010 o stanovisko k projektu pro úpravu 
koeficientů a výjimečně přípustného řešení nástavby polyfunkčního areálu Kunratice na 
pozemku č. parc. 1862/2 v k.ú. Kunratice 
 
2.6/1 přerušuje projednávání tohoto bodu a žádá předkladatele, tj. 
starostku o nové projednání v odborných komisích a výborech zastupitelstva  MČ 
Praha-Kunratice 
 
Vzhledem k tomu, že k pozměňujícímu návrhu již nebyly vzneseny žádné další připomínky 
ani dotazy předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o pozměňujícím návrhu usnesení  
 
  pro 9   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 7  
Různé 
a) Ing. Alinčová Lenka podala informaci o nových web stránkách MČ Praha-Kunratice a 

předala adresu, kde grafický návrh zastupitelé najdou. Současně vyzvala zastupitele 
k připomínkování a námětům k úpravě. 

b) Pan Chalupa podal informaci o stávající zimní údržbě, vysvětlil co se musí a co nemusí 
podle zákona a platných obecních vyhlášek udržovat. K uvedenému proběhla rozsáhlá 
diskuze na téma jak za stejné peníze dosáhnout lepších výsledků při zimním úklidu (např. 
do nového výběrového řízení  na úklid sněhu na další zimu zapracovat požadavek na úklid 
radlicí)  

 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy a připomínky, pan Chalupa ukončil jednání 
Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ve 21.35 hod. 
 
 
 
Ověřovatelé:   
  pan Chalupa Václav                        .............................……………………......... 
 
  paní Hilmarová Petra                       .........……………..........…………………... 
 
 
 
 
Ing. arch. Ivana Kabelová 
starostka MČ Praha – Kunratice 


