ZÁPIS
z 7. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:

25. července 2011

Řízení:

Ing. Lenka Alinčová

Přítomni:

6, od 18.30 hod. 7 členů Zastupitelstva MČ
dle presenční listiny

Omluveni:

Horký Vladimír
Langr Miloš
Mandík Miloslav
Preiss Martin

Neomluveni:

0

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

paní Hilmarová Petra
Ing. Vrba Jaroslav
ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

Ing. Potluka Oto
pan Vraný Jiří

Návrhová komise:

paní Hilmarová Petra
Ing. Vrba Jaroslav

Zapisovatelka:

pí. Krejčová Dana

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová a
předala řízení zasedání Ing. Alinčové Lence (dále jen „předsedající“), která po přivítání
přítomných členů zastupitelstva sdělila, že z dnešního zasedání byl omluven p. Horký V.,
Lang. M., Mandík M. a Preiss M., dále konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Předsedající konstatovala, že zápis ze 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne
27.6.2011 byl ověřovateli paní Hilmarovou Petrou a Ing. Vrbou Jaroslavem ověřen.
Poté předložila
- návrh na složení návrhové komise – paní Hilmarová Petra a Ing, Vrba Jaroslav
- návrh na ověřovatele zápisu – Ing. Potluka Oto a pan Vraný Jiří
- návrh na zapisovatele - paní Dana Krejčová
Hlasování:
pro 6

proti 0

zdržel se 0
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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 6

proti 0

zdržel se 0

Program byl schválen.
Program:
1)
2)
3)
4)

Úpravy rozpočtu Městské části Praha-Kunratice pro rok 2011
Prověření průběhu zakázky rekonstrukce školní jídelny
Návrh na celoměstsky významné změny Územního plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy
Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1
Úpravy rozpočtu Městské části Praha – Kunratice pro rok 2011
.
a) návrh úpravy rozpočtu č. 4., přesun mezi paragrafy 6112 zastupitelstva obcí a 6171
činnost místní správy v oblasti mzdových prostředků
Předkládá:

Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ
Ing. Potluka Oto, 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 6
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
b) návrh úpravy rozpočtu č. 5., přesun uvnitř paragrafu 3111 předškolní zařízení
Předkládá:

Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ
Ing. Potluka Oto, předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.

Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva.
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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 6
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
c) návrh úpravy rozpočtu č. 6., přesun 26,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu na opravu stříšky
původní budovy Základní školy
Předkládá:

Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ
Ing. Potluka Oto, 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 6
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
d) návrh úpravy rozpočtu č. 7., přesun 403,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu na výměnu
střechy objektu TJ Sokol Kunratice
Předkládá:

Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ
Ing. Potluka Oto, 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 6
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
V 18.30 hod. se dostavil pan Hnětkovský Jan

počet zastupitelů 7

K bodu 2
Prověření průběhu zakázky rekonstrukce školní jídelny
Předkládá:
Ing. Lenka Alinčová
Písemný materiál je přílohou zápisu.
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Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva. Konstatovala, že Ing. Langr Miloš byl na minulém zasedání ZMČ pověřen
vypracováním otázek pro Ing. Kaňáka z firmy IKIS ohledně průběhu výběrového řízení na
realizaci víceprací rekonstrukce ŠJ. Tento úkol Ing. Langr Miloš nesplnil.
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 k bodu 2. Předsedající diskuzi uzavřela a
dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3
Návrh na celoměstsky významné změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
Předkládá:
Ing. arch. Ivana 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 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 4
Různé
a) Ing.arch. Kabelová podala informaci o probíhajících jednáních (petice kunratických občanů
proti výstavbě, nesouhlas MČ Praha-Kunratice atd.) k umístění polyfunkčního domu při ulici
Vídeňská. V roce 2005 zde byla plánována občanská vybavenost. Později byl změněn záměr
na „Senior Park“. Investor získal přes nesouhlas MČ kladné stanovisko URM k navýšení
koeficientu zastavěnosti území za podmínky dodržení záměru. Nyní nový investor plánuje
postavit polyfunkční dům s převážně bytovou funkcí.
b) Ing.arch. Kabelová podala informaci o rekonstrukci ulice u Rakovky. Spol. ZAVOS slíbila
opravu povrchu komunikace po výstavbě kanalizace v lepší kvalitě, než je obvyklé a to v šíři
5,5 m, ale jen od ul. Vídeňská po penzion p. Krištůvka. Financování druhé části je na MČ. Ve
spolupráci s finančním výborem a soukromými subjekty se její financování (cca 1-2 mil.Kč)
bude řešit během prázdnin.
c) Ing.arch. Kabelová podala informaci o pokračování – dokončení studie „Kunratice – jih“,
v září by měla být studie prezentována veřejnosti.
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d) Ing. arch. Kabelová podala návrh na přesunutí rekonstrukce služebny MP Praha 4
v Kunraticích na rok 2012, a to z několika důvodů. Hlavním důvodem je, že současná
finanční situace hl. m. Prahy není vhodná pro navyšování počtů strážníků. Dalším důvodem
je, že stěhování Úřadu MČ Praha 4 na Budějovické nám. bude ještě pokračovat a mohlo by
mít vliv na umístění a rozsah detašovaného pracoviště v Kunraticích. Dále navrhla, aby se
odložení rekonstrukce využilo pro zpracování návrhu odvlhčení suterénu objektu. Proti
návrhu nebyly podány žádné připomínky.
e) Ing. arch. Kabelová podala návrh na zaslání žádosti náměstkovi primátora hl. m. Prahy p. J.
Noskovi o zajištění studie proveditelnosti obchvatu Kunratic. Uvedená studie by umožnila
upřesnění polohy obchvatu Kunratic v územním plánu. Proti návrhu nebyly podány žádné
připomínky.

Protože již nikdo neměl žádné dotazy a připomínky, předsedající Ing. Alinčová ukončila 7.
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 19.35 hod.

Ověřovatelé:
ing. Potluka Oto
pan Vraný Jiří

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice

Strana 5 (celkem 5)

