
Z Á P I S 
 

z  5. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

 
Datum konání:    30. května 2011  
 
Řízení:      Ing. Alinčová Lenka 
     
Přítomni:     8 členů Zastupitelstva MČ 
      dle presenční listiny 
 
Omluveni:     paní Hilmarová Petra 
      Ing. Langr Miloš 
      Ing. Vrba Jaroslav 
 
Neomluveni:     0  
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   paní Petra Hilmarová 
z minulého zasedání zastupitelstva:     pan Hnětkovský  

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního   pan Horký Vladimír 
zasedání zastupitelstva:   Ing. Potluka Oto, PhD 
 
Návrhová komise:    bc. Preiss Martin 
      MUDr. Mandík Miloslav 
 
Zapisovatelka:     pí. Voříšková Jitka  
 
 
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová dále 
jen „předsedající“). Po přivítání přítomných členů zastupitelstva sdělila, že z dnešního 
zasedání se omluvili Ing. Langr Miloš,k Ing. Vrba Jaroslav a paní Hilmarová Petra dále 
konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Předsedající konstatovala, že zápis ze 4. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 
28.3.2011 byl ověřovateli panem Hnětkovským Janem a paní Hilmarovou Petrou ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhové komise (bc. Preiss Martin a MUDr. Mandík Miloslav) 
-  návrh na ověřovatele zápisu (pan Horký Vladimír a Ing. Potluka Oto, PhD) 
- návrh na zapisovatele (paní Jitka Voříšková) 
 
Hlasování: 
  pro 6   proti 0   zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
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Ing. Alinčová požádala přítomné zastupitele, aby bod 2 dnešního programu byl projednáván 
až za přítomnosti zastupitele pana Vraného, který dorazí později. Dále předložila návrh, aby 
zasedání ZMČ bylo ukončeno nejpozději v 19:30 hod tj. aby cca 10 minut na projednání 
jednotlivých bodů. 
 
Hlasování:  pro 6   proti 0   zdržel se 0 
 
 
Poté předsedající předložila návrh programu, který obdrželi zastupitelé podle jednacího řádu 7 
dní před jednáním zastupitelstva a o návrhu programu jednání dala hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 6   proti 0   zdržel se 0 
 
Program byl schválen. 
 
Program :  
1) Rozpočtové změny č. 2-6 
2) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi MČ a spol. SCIONIUS, a.s. 
3) Záměr na rekonstrukci čp. 57 na zdravotní středisko 
4) Dar majitelům pozemků č. parc. 1479/2 a 1479/3 v k.ú. Šeberov 
5) Podnět hl. m. Praze na vykoupení pozemku č. parc. 2466/4 v k.ú. Kunratice 
6) Revokace usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice k bodu 1.3 přijatého na 1. – 

ustavujícím zasedání dne 15.11.2010 
7) Žádost advokátní kanceláře v zastoupení společnosti PROXIMA PARTNER, s.r.o. o 

přehodnocení nesouhlasného stanoviska ze dne 25.5.2010 a výzva k jednání  
8) Různé 
 
 
Příchod zastupitele pana Hnětkovského Jana   počet zastupitelů 7 
 
 
K bodu 1 
 
a) Změna rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci 45,40 tis. Kč ze státního rozpočtu na 

sčítání lidu domů a bytů v roce 2011  
Předkládá:  ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, 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 7   proti  0   zdržel se  0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
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b) Změna rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 50,00 tis. Kč na zkoušky 
zvláštní odborné způsobilosti  

Předkládá:  ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 

 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, 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 7   proti  0   zdržel se  0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
c) Změna rozpočtu č. 4., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 11,90 tis. Kč pro Místní 

knihovnu  
Předkládá:  ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, 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 7   proti  0   zdržel se  0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
d) Změna rozpočtu č. 5., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 130,30 tis. Kč pro Základní 

školu na integraci žáků v období 1.1.-31.8.2011 pro asistenty pedagoga 
Předkládá:  ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány 
všechny vznesené dotazy. Nikdo nedal žádný doplňující, či pozměňující návrh. Předsedající 
diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
 
 
Hlasování:  pro 7   proti  0   zdržel se  0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
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e) Změna rozpočtu č. 6., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 70,30 tis. Kč určenou pro 

Základní školu Kunratice na protidrogovou prevenci 
Předkládá:  ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány 
všechny vznesené dotazy. Nikdo nedal žádný doplňující, či pozměňující návrh. Předsedající 
diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
 
 
Hlasování:  pro 7   proti  0   zdržel se  0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 3 
Záměr na rekonstrukci čp. 57 na zdravotní středisko  
Předkládá:  ing. Lenka Alinčová, zástupce starosty MČ 
Písemný materiál vč. CD je přílohou zápisu. 
 
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva. Popsala variantu „C“ a „D“ a popsala jejich nevýhody.Dále požádala 
zastupitele o doporučení projektové firmy, která má zkušenosti s projektovou dokumentaci na 
obdobných stavbách. 
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla obšírná 
diskuze.  
 
Předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení.  
 
Hlasování:  pro 7   proti  0   zdržel se  0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 4 
Dar majitelům pozemků č. parc. 1479/2 a 1479/3 v k.ú. Šeberov 
Předkládá:  ing. Lenka Alinčová, zástupce starosty MČ 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
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K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky ani dotazy. Předsedající 
diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
 
Hlasování:  pro 7   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 5 
Podnět hl.m. Praze na vykoupení pozemku č. parc. 2466/4 v k.ú. Kunratice 
Předkládá:  ing. Lenka Alinčová, zástupce starosty MČ 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány 
všechny vznesené dotazy. Nikdo nedal žádný doplňující, či pozměňující návrh. Předsedající 
diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
 
 
Hlasování:  pro 7   proti  0   zdržel se  0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající ing. Kabelová předala řízení zastupitelstva zástupci starosty ing. Alinčové. 
 
 
K bodu 6 
Revokace usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice k bodu 1.3 přijatého na 1.-
ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 15.11.2010 
Předkládá:  ing. arch. Kabelová, starostka MČ 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky ani dotazy. Předsedající 
diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
 
Hlasování:  pro 7   proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající ing. Alinčová předala řízení zastupitelstva starostce ing. arch. Kabelové. 
 
Příchod zastupitele pana Vraného Jiřího    počet zastupitelů 8 
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K bodu 2 
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi MČ a spol. SCIONIUS, a.s. 
Předkládá:  ing. Lenka Alinčová, zástupce starosty MČ 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány 
všechny vznesené dotazy. Nikdo nedal žádný doplňující, či pozměňující návrh. Předsedající 
diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
 
 
Hlasování:  pro 8   proti  0   zdržel se  0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající ing. Kabelová předala řízení zastupitelstva zástupci starosty ing. Alinčové. 
 
 
K bodu 7 
Žádost advokátní kanceláře v zastoupení společnosti PROXIMA PARTNER, s.r.o. o 
přehodnocení nesouhlasného stanoviska ze dne 25.5.2010 a výzva k jednání 
Předkládá:  ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
K předloženému návrhu proběhla obšírná diskuze mezi jednotlivými zastupiteli a zástupcem 
firmy PROXIMA PARTNER panem Urbanem, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány 
vznesené připomínky či dotazy. Veškeré dotazy směřované na zástupce firmy PROXIMA 
PATRNER směřovaly k tomu, co by mělo na Šeberáku skutečně být. Zástupce sdělil 
zastupitelům k jejich dotazům, že „servisní přístaviště“. Během diskuze nikdo nedal žádný 
doplňující, či pozměňující návrh. Předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu 
usnesení  
 
 
Hlasování:  pro 8   proti  0   zdržel se  0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
K bodu 8 
Různé 
a) Informace o postupu oprav výtluků na místních komunikacích svěřených MČ. 
b) Zodpovězení dotazu k dopravnímu značení v ulici K Verneráku. 
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Protože již nikdo neměl žádné dotazy a připomínky, předsedající ing. Alinčová ukončila 4. 
jednání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 20.45 hod. 
 
 
 
Ověřovatelé:   
                          .............................……………………......... 
 
                         .........……………..........…………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Ivana Kabelová 
starostka MČ Praha – Kunratice 


