
Z Á P I S 
 

z  6. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

Datum konání:    27. června 2011  
 
Řízení:      Ing. arch. Kabelová Ivana 
     
Přítomni:     11 členů Zastupitelstva MČ 
      dle presenční listiny 
 
Omluveni:     0 
 
Neomluveni:     0  
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   pan Horký Vladimír 
z minulého zasedání zastupitelstva:     Ing. Potluka Oto 

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního   paní Hilmarová Petra 
zasedání zastupitelstva:   ing. Vrba Jaroslav 
 
Návrhová komise:    pan Vraný Jiří  
      Ing. Langr Miloš  
 
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 nebyl nikdo omluven, dále konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Předsedající konstatovala, že zápis ze 5. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 
30.5.2011 byl ověřovateli panem Horkým Vladimírem a Ing. Potlukou Oto ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhové komise (pan Vraný Jiří a Ing. Langr Miloš) 
-  návrh na ověřovatele zápisu (paní Hilmarová Petra a ing. Vrba Jaroslav) 
- návrh na zapisovatele (paní Jitka Voříšková) 
 
Hlasování: 
  pro 10   proti 0   zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
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 10   proti 0   zdržel se 0 
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Program byl schválen. 
 
Program :  
1) Závěrečný účet Městské části Praha-Kunratice za rok 2010 včetně projednání 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ v roce 2010 
2) Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti Městské části Praha-

Kunratice roku 2010. 
3) Změna a úpravy rozpočtu M ěstské části Praha-Kunratice pro rok 2011. 
4) Různé 
 
K bodu 1 
Závěrečný účet Městské části Praha-Kunratice za rok 2010 včetně projednání zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření MČ v roce 2010  
Předkládá:  ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 
  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 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 10   proti  0   zdržel se  0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 2 
Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti Městské části Praha-Kunratice 
roku 2010  
Předkládá:  Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
 
Příchod zastupitele pana Horkého Vladimíra  počet zastupitelů 11 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla 
diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny vznesené dotazy.  
 
Ing. Langer se svým dotazem vrátil k již projednanému bodu 1. Na toto téma proběhla 
diskuze, ve které ing. Alinčová vysvětlila jakým způsobem je ZŠ financována (vícezdrojové 
financování-HMP, stát, MČ, vlastní hospodářská činnost, dary). 
 
Nikdo nedal žádný doplňující, či pozměňující návrh k bodu 2. Předsedající diskuzi uzavřela a 
dala hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasování:  pro 11   proti  0   zdržel se  0 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 3 
Změna a úpravy rozpočtu Městské části Praha-Kunratice 
a) Změna rozpočtu č. 7., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 560,30 tis Kč pro Mateřskou 

školu Kunratice a Základní školu Kunratice na výplatu odměn pracovníkům v oblasti 
školství  

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 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 11   proti  0   zdržel se  0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
b) Úprava rozpočtu č. 1., přesun 901,00 tis Kč z rezerv rozpočtu pro příspěvky organizacím 
činným v Kunraticích  

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 proběhla 
diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny vznesené náměty, dotazy. 
Z diskuze vyplynul pozměňující návrh usnesení, (spočívající ve vypuštění částky 403,00 tis 
Kč pro TJ Sokol, která bude řešena na jednání příštího zastupitelstva)  
 
Návrhová komise přednesla pozměňující návrh usnesení takto: 
 

6.3b/1 Zastupitelstvo MČ  Praha Kunratice                         b e r e  n a  v ě d o m í 
-návrh úpravy rozpočtu č. 1., přesun 901,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu na příspěvky 
organizacím činným v Kunraticích podle důvodové zprávy: 

snižuje se:   
par. 6409 ostatní činnosti,  
pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10 -498,00 tis. Kč 
přesouvá se na: 
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06, SK Slovan, 
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 300,00 tis. Kč 
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par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 06, FBC Start 98, 
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 70,00 tis. Kč 
par. 6409 ostatní činnosti, ORJ 10, o.s. Rozvoj Zel. údolí 
pol. 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 58,00 tis. Kč 
par. 4339 ost. soc. péče a pomoc rodině, ORJ 05, Rod. centrum 
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 50,00 tis. Kč 
par. 3421 využití volného času dětí a mládeže, ORJ 04, Junák  
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 20,00 tis. Kč 
celkem přesun 498,00 tis. Kč; 
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.6.2011 schválit 
úpravu č. 1. 
 
6.3b/2 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice                                  s c h v a l u j e 
úpravu rozpočtu č. 1., přesun 901,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu na příspěvky organizacím 
činným v Kunraticích podle důvodové zprávy: 
snižuje se:   
par. 6409 ostatní činnosti,  
pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10 -498,00 tis. Kč 
přesouvá se na: 
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06, SK Slovan, 
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 300,00 tis. Kč 
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 06, FBC Start 98, 
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 70,00 tis. Kč 
par. 6409 ostatní činnosti, ORJ 10, o.s. Rozvoj Zel. údolí 
pol. 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 58,00 tis. Kč 
par. 4339 ost. soc. péče a pomoc rodině, ORJ 05, Rod. centrum 
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 50,00 tis. Kč 
par. 3421 využití volného času dětí a mládeže, ORJ 04, Junák  
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 20,00 tis. Kč 
celkem přesun 498,00 tis. Kč. 
 
6.3b/3 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice                                   u k l á d á 

tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 1.7.2011. 

 
Předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o výše předneseném pozměňujícím návrhu 
usnesení  
 
Hlasování:  pro 9   proti  2 (Kabelová, Mandík)  zdržel se  0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
c) Úprava rozpočtu č. 2., přesun 10,00 tis. Kč z paragrafu 4344 sociální rehabilitace 
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.  
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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 11   proti  0   zdržel se  0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
d) Úprava rozpočtu č. 3., zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole o 584,00 tis. Kč 

na výdaje spojené s dokončením přestavby budovy školní jídelny 
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 proběhla diskuze. Nikdo nedal žádný doplňující, či pozměňující 
návrh. Předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
 
 
Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se  1 (Preis) 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 4 
Různé  
a) Informace o plnění usnesení bodu 4.6 4. zasedání ZMČ ze dne 28.3.2011 (viz Zápis 

z jednání kontrolního výboru 18.4.2011 a 14.6.2011, které jsou přílohou zápisu).  
Na jednání ZMČ byl na základě usnesení Kontrolního výboru pozván Ing. Kaňák z firmy 
IKIS, aby vysvětlil průběh výběrového řízení na realizaci víceprací rekonstrukce ŠJ. 
Vzhledem ke zdravotní indispozici po 1,5 hod. čekání na udělení slova z jednání ZMČ 
odešel. Ing. Alinčová navrhla požádat ho o uvedené vysvětlení při jeho příští návštěvě 
MČ Praha-Kunratice, tj. 25.7.2011, kdy bude zasedat komise pro otevírání obálek na 
údržbu zeleně. Ing. Langr dal protinávrh, že připraví otázky pro Ing. Kaňáka písemně a 
zašle je Ing. Aličové k předání pro Ing. Langra...  
Hlasování o návrhu Ing. Langra v následujícím znění: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice   p o v ě ř u j e  
Ing. Langra vypracováním otázek pro Ing. Kaňáka z firmy IKIS ohledně průběhu 
výběrového řízení na realizaci víceprací rekonstrukce ŠJ. 
 
 
Hlasování      Pro 7 proti 0     zdržel se 4  (Hnětkovský, Horký, Alinčová a Mandík). 
Usnesení bylo schváleno. 
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b) Ing. Kabelová podala informaci o vyhodnocení připomínek MČ Praha-Kunratice ke 
konceptu  ÚP podaným v prosinci 2009 Magistrátem Hl. m. Prahy (viz Zápis z 25.5.2011, 
který je přílohou tohoto zápisu). V návaznosti na to upozornila, že MČ obdržela dopis 
náměstka primátora hl. m. Prahy Josefa Noska s informací, že bude zahájeno pořizování 
další vlny celoměstsky významných změn ÚP hl.m.Prahy. Náměstek žádá o zaslání 
podnětů na celoměstsky významné změny na území, které spadá do naší kompetence do 
1.8.2011. Z výše uvedeného důvodu bude nutné svolat následující zasedání Zastupitelstva 
ještě do konce července 2011. 

 
c) Paní Kubová podala informaci o činnosti občanského sdružení, které již dlouhodobě 

zastupuje. a zajímala se o další vývoj obchvatu Kunratic. 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy a připomínky, předsedající ing. arch. Kabelová ukončila 
6. jednání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 22.05 hod. 
 
 
 
Ověřovatelé:   
                          paní Hilmarová Petra 
 
                         ing. Vrba Jaroslav 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Ivana Kabelová 
starostka MČ Praha – Kunratice 


