ZÁPIS
z 10. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:

13. prosince 2011

Řízení:

Ing. arch. Kabelová Ivana

Přítomni:

Omluveni:

10 členů Zastupitelstva MČ
od 18.10 hod. 9 členů Zastupitelstva MČ
od 18.30 hod 10 členů Zastupitelstva MČ
dle presenční listiny
Bc. Preiss Martin

Neomluveni:

0

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

pan Vraný Jiří
paní Hilmarová Petra

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

Ing. Vrba Jaroslav
pan Horký Vladimír

Návrhový výbor

pan Vraný Jiří
Ing. Langr Miloš
paní Hilmarová Petra

Zapisovatelka:

pí. Voříšková Jitka

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová
(dále jen „předsedající“). Po přivítání přítomných členů zastupitelstva a hostů sdělila, že
z dnešního zasedání se omluvil bc. Preiss Martin a dále konstatovala, že Zastupitelstvo je
usnášeníschopné (přítomný počet zastupitelů 8), a že zápis z 9. zasedání zastupitelstva MČ
Praha-Kunratice ze dne 24.10.2011 byl ověřovateli Ing. Vrbou Jaroslavem a paní Hilmarovou
Petrou ověřen.
Dále předložila
- návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání: Ing. Vrba Jaroslav
pan Horký Vladimír
Přítomných zastupitelů se dotázala zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O
návrhu dala hlasovat
Hlasování:
pro 9

proti 0

zdržel se 0
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Návrh byl přijat.
Předsedající dále předložila návrh na složení návrhového výboru: pan Vraný Jiří
Ing. Langr Miloš
paní Hilmarová Petra
Přítomných zastupitelů se dotázala zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O
návrhu dala hlasovat
Hlasování:
pro 9
Návrh byl přijat.

proti 0

zdržel se 0

Zapisovatelkou předsedající jmenovala tajemnici Jitku Voříškovou.
Zastupitel Ing. Potluka Oto PhD., předseda finančního výboru, předložil návrh na rozšíření
programu o následující body:
1g „Úprava rozpočtu č. 19, posílení paragrafu 6112 zastupitelstva obcí o 60,0 tis Kč
10a „Dar pro ing. arch. Kabelovou“
10b „Dar pro ing. Alinčovou“
11 „Úprava rozpočtu č. 20, posílení par. 6112“
a dále navrhl, aby v důsledku vložení bodů 10 a 11 byl bod „Dotazy, připomínky a podněty“
byl projednáván jako bod číslo 12.
Předsedající se přítomných zastupitelů dotázala zda nemají ještě nějaký jiný návrh. Nikdo
nepodal žádný jiný návrh. Poté předsedající dala hlasovat o zařazení výše uvedených bodů do
programu dnešního zasedání ZMČ P-K.
Hlasování:

pro 8

proti 0

zdržel se 0

Návrh byl přijat.
V 18:10 hod se dostavil dr. Mandík, počet zastupitelů 9.
Předsedající poté předložila rozšířený návrh programu, k němuž podkladový materiál obdrželi
všichni zastupitelé.
a o tomto návrhu programu jednání dala hlasovat.
Hlasování:

pro 8

proti 0

zdržel se 1 (dr. Mandík)

Program byl schválen.
Program:
0) Prezentace plánu péče MČ Praha-Kunratice o životní prostředí v období 2011-2015
1) Změny a úpravy rozpočtu Městské části Praha-Kunratice pro rok 2011
2) Opatření pro schvalování rozpočtových změn a úprav v období 14.-31.12.2011
3) Rozpočtové provizorium MČ pro začátek roku 2012
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4) Zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice č. 4 ze dne 11.10.2010 ve věci
směny pozemků č. parc. 2362/63 a 863/3 v k.ú. Kunratice
5) Směna pozemků č. parc. 2362/73 a 863/3 v k.ú. Kunratice
6) Žádost na Zastupitelstvo hl. m. Prahy týkající se změny Statutu hl. m. Prahy
7) Nabytí a převody požární techniky sloužící Výjezdové jednotce SDH PrahaKunratice
8) Organizační řád Úřadu MČ Praha-Kunratice
9) Bezbariérové úpravy chodníku při ul. K Verneráku
10) Projednání darů.
11) Úprava rozpočtu č. 20
12) Dotazy, připomínky a podněty
K bodu 0
Prezentace plánu péče MČ Praha-Kunratice o životní prostředí v období 2011-2015
Předkládá Ing. Lenka Alinčová
Prezentace na CD je přílohou zápisu.
Ing. Alinčová přivítala a představila paní Mgr. Jílečkovou a předala jí slovo.
Mgr. Jílečková nejprve formou prezentace představila „Strategický plán MČ Praha-Kunratice
v oblasti životního prostředí“.
V 18.30 hod se dostavil pan Hnětkovský Jan, počet zastupitelů 10.
Poté podala informaci o činnosti MČ P-K v rámci agendy MA 21 v letošním roce, účasti na
grantech vypisovaných Ministerstvem pro místní rozvoj, přehled o finančních částkách dosud
získaných z těchto grantů. Konstatovala, že MČ v rámci agendy MA 21 v letošním roce
postoupila z kategorie „Z“ do kategorie „D“. Dále uvedla, že Strategický plán slouží jako
podklad pro další žádosti o granty, např. podání žádosti o grant HMP v oblasti životního
prostředí na revitalizaci území mezi ul. K Šeberáku a Olšanským rybníkem.
Na závěr požádala, aby „Strategický plán MČ Praha-Kunratice v oblasti životního prostředí“
byl zveřejněn na webových stránkách MČ a dále, aby byly výsledky dotazníkové ankety „Jak
hodnotíte životní prostředí MČ Praha-Kunratice, po jejím vyhodnocení publikovány na
webových stránkách MČ a v KZ.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
Zastupitel Ing. Langr vznesl dotaz proč předmětem grantu v oblasti životního prostředí není
celá oblast biokoridoru.
K tomuto dotazu předsedající ing. arch. Kabelová uvedla, že maximální částka čerpání grantu
činí 250 tis Kč, a proto nelze řešit celou oblast biokoridoru.
Vzhledem k tomu, že do diskuze zasahoval bez udělení slova občan Ing. Pavel Urban, dala
předsedající hlasovat o uzavření diskuze.
Hlasování:

pro 9

proti 0

zdržel se 1 (dr. Mandík)
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Předsedající poté předložila vyzvala Ing. Alinčovou, aby ve spolupráci s návrhovým výborem
předložila návrh usnesení k projednávanému bodu. Ing. Alinčová přednesla návrh usnesení.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
bere na vědomí
Prezentaci „Strategického plánu MČ Praha-Kunratice v oblasti životního prostředí“ a
informaci o postupu MČ Praha-Kunratice v Agendě MA 21 z kategorie „Z“ do kategorie „D“
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky ani dotazy. Předsedající
diskuzi uzavřela a dala hlasovat o výše uvedeném návrhu usnesení
Hlasování:

pro 10

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 1
Změny a úpravy rozpočtu Městské části Praha-Kunratice pro rok 2011
a) Změna rozpočtu č. 11., zvýšení o 304,10 tis. Kč, tj. o neinvestiční příspěvek na žáka
uhrazený obcemi za zajištění školní docházky v Kunraticích pro děti s trvalým bydlištěm
mimo Kunratice (mimo HM Praha)
Předkládá:
pan Ing. Potluka Oto, 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.
Zastupitel Ing. Langr konstatoval, že pokud budeme přijímat více žáků do tříd, zhorší se
výukové podmínky ve třídě.
Ing. Alinčová vysvětlila, že po otevření přístavby školy v r. 2007 byly třídy neobsazené,
především bylo málo dětí na 2. stupni. V té době byly třídy doplňovány žáky z okolních obcí.
V současnosti takový postup již není aktuální, ale ti žáci, co již byli přijati a školu navštěvují,
dokončí základní školní docházku v ZŠ Kunratice. Jsou ve třídách, které nejsou přeplněné. Je
předpoklad, že pro školní rok 2012/2013 nebude přijato ani jedno dítě do ZŠ Kunratice, které
nemá trvalé bydliště v MČ.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky ani dotazy. Předsedající
diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

b) Úprava rozpočtu č. 14., přesun 30,00 tis. Kč z par. 5311 pro rekonstrukci otopného
systému a ohřevu TUV v hasičské zbrojnici.
Předkládá:
pan Ing. Potluka Oto, Ph.D., předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.

Strana 4 (celkem 14)

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 13.12.2011

Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. Doplnila materiál o informaci, že
v rozpočtu původně uvedená částka byla určena na obnovu jednoho ze dvou kotlů v hasičské
zbrojnici. Projektant však doporučil starý kotel ve staré části zbrojnice zrušit a napojit i starou
část zbrojnice na kotel umístěný v novější přístavbě zbrojnice – proto je třeba částku
uvedenou v rozpočtu upravit.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky ani dotazy či námitky.
Předsedající diskusi uzavřela a vyzvala návrhovou komisi k předložení návrhu usnesení, po té
dala o něm hlasovat
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

c) Úprava rozpočtu č. 16., přesun uvnitř par. 3412, stavební úpravy objektu na hřišti
Vimperské náměstí užívaném SK Slovan Kunratice
Předkládá:
pan Ing. Potluka Oto, 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. Doplnila materiál o informaci, že
pasportizace objektu šaten se očekává v nejbližších dnech a že v současné době se projednává
projekt na napojení objektu na splaškovou kanalizaci. V rozpočtu zbývá ze schválené částky
na pasportizaci cca 130 tis. Kč a zhruba tuto částku by bylo vhodné do rozpočtu na příští rok
schválit na provedení přípojky.
Zastupitel Ing. Langr uvedl, že se dle jeho názoru nejedná o dobře vynaložené finanční
prostředky, staví se pro legalizaci občerstvení a hodnota objektu se nezvýší úměrně k
vloženým finančním prostředkům.
Předsedající souhlasila s tím, že se jedná pouze o opravu starého objektu, když na vybudování
nového bohužel nejsou finanční prostředky. Dále uvedla, že podmínky pro vydání pasportu
jsou stejné ať se jedná o občerstvení pro členy klubu nebo veřejnost.
Zastupitel p. Horký se zeptal, zda bylo možné jiné řešení.
Předsedající odpověděla, že nebylo. Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky a
námitky diskusi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování:
pro 9
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 1 (Ing. Langr)

d) úprava rozpočtu č. 17.,přesun uvnitř par. 3745 veřejná zeleň
Předkládá:
pan Ing. Potluka Oto, Ph.D., předseda finančního výboru
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Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. Vzhledem k tomu, že nikdo
k přednesenému bodu neměl žádné dotazy, připomínky a námitky, diskuzi uzavřela a dala
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

e) úprava rozpočtu č.18., posílení par. 6310, výdaje finančních operací o 35,00 tis. Kč
Předkládá:
pan Ing. Potluka Oto, 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.
Z diskuze vyplynuly 2 úkoly:
• Vstoupit v jednání s ČS o snížení poplatků za poskytování bankovních služeb.
• Zjistit, zda MČ smí zvolit jinou banku než je Česká spořitelna. Pokud je to možné,
vstoupit v jednání s jinými bankami a vyčíslit finanční náklady a úspory, které by
změna banky přinesla.
Předsedající diskuzi uzavřela a vyzvala k podání pozměňujících návrhů.
Ing. Alinčová navrhla doplnit návrh usnesení v bodě 10.1d/3 které zní takto:
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
ukládá
- tajemnici
a) ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP
termín do 10.1.2012
b) vstoupit v jednání s ČS o snížení poplatků za poskytování bankovních služeb termín ihned
c) u MHMP zjistit, zda MČ musí mít vedeny účty pouze u ČS a v případě, že ne vstoupit
v jednání i s jinými bankovními institucemi o vedení účtu a současně vyčíslit veškeré náklady
a dopady, které by se změnou banky nastaly – termín do příštího jednání finančního výboru a
následujícího zasedání zastupitelstva MČ.
Vzhledem k tomu, že nikdo nedal žádný další doplňující, či pozměňující návrh předsedající
diskuzi uzavřela a dala hlasovat o doplněném návrhu usnesení
Hlasování:

pro 10

proti 0

zdržel se 0

Doplněné usnesení bylo schváleno.
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f) Změna rozpočtu č. 12., zvýšení o 279,00 tis. Kč neinvestiční dotace z rozpočtu HMP pro
Základní školu Kunratice na mzdové náklady asistentů pedagoga v období od 1.9.2011 do
31.12.2011.
Předkládá:
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 nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Předsedající diskuzi
uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

g) Úprava rozpočtu č. 19., posílení paragrafu 6112 zastupitelstva obcí o 60,00 tis Kč
Předkládá:
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 a doplnila o informaci, že se jedná o
vyplacení jednorázových odměn členům výborů, komisí a zvláštních orgánů z řad občanů,
uvedla, že tato odměna se vyplácí každoročně na konci roku a jedná se o vyplacení odměny
v průměrné výši 3.500,- Kč na jednoho člena, která se pak případně při jeho neúčasti na
jednáních alikvotně krátí.
Ing. Langr vznesl dotaz, proč stejná částka pro členy výborů i komisí, když četnost jejich
jednání je různá.
Dr. Mandík k tomu uvedl, že se výše odměny těžko posuzuje. Výbory zastupitelstva se sice
nescházejí tak často jako komise, ale mají vyšší odpovědnost (jsou povinně zřizovány na
základě zákona o hl.m. Praze jako poradní orgány zastupitelstva pro jednotlivé úseky činnosti
zastupitelstva a plní úkoly, kterými je zastupitelstvo pověří). Komise starostky se schází
častěji, ale jedná se pouze o poradní orgány starostky a jejich odpovědnost je nižší.
Protože již nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskusi uzavřela
a dala hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 2
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Opatření pro schvalování rozpočtových změn a úprav v období 14.-31.12.2011
Předkládá ing. arch. Kabelová Ivana, starostka MČ
ing. Potluka Oto
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi a podala informaci, že realizaci tohoto
bodu již předběžně projednala na finančním výboru dne 7.12.2011, kdy zjišťovala, kdo
v období mezi svátky bude v případě nutnosti k zastižení. Sdělila, že předseda finančního
výboru ing. Potluka Oto bude přítomen. Ing. Horký k dispozici nebude. Přítomni budou 2
další členové finančního výboru, pí. Beranová Magda a Vaníček Vilém.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Vzhledem k tomu, že
nikdo nepodal žádný pozměňující návrh. dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 3
Rozpočtové provizorium MČ pro začátek roku 2012
Předkládá ing. arch. Kabelová Ivana, starostka MČ
ing. Potluka Oto
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka zrekapituloval návrh pravidel hospodaření Městské části Praha-Kunratice
v období rozpočtového provizoria roku 2012. Pro splnění postupu podle zákona č. 250/2000
Sb. je MČ povinna stanovit pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria. Tato
pravidla musí být schválena zastupitelstvem MČ. Materiál k tomuto bodu obdrželi všichni
členové zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
Předsedající udělila slovo MUDr. Mandíkovi, který vznesl dotaz, kdy bude znám rozpočet
HMP na rok 2012.
Předsedající odpověděla, že pravděpodobně ve čtvrtek 15. prosince. Dále uvedla, že dle
předběžných informací bude pro MČ Praha-Kunratice neinvestiční rozpočet r. 2012 o 700 tis.
Kč vyšší než v r. 2011, ale v souvislosti se zdražením cen energií bude de facto stejný jako
v letošním roce. Lhůta pro schválení rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2012 je do konce
března 2012.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky předsedající diskuzi
uzavřela a vyzvala k podání pozměňujících návrhů. K přednesenému bodu nikdo nepodal
žádný pozměňující návrh a tak předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0
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K bodu 4 a 5
4 Zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice č. 4 ze dne 11.10.2010 ve věci
směny pozemků č. parc. 2362/63 a 863/3 v k.ú. Kunratice.
5 Směna pozemků č. parc. 2362/73 a 863/3 v k.ú. Kunratice
Oba body předkládá Ing. Alinčová Lenka
Písemný materiál bodu 4 a 5 je přílohou zápisu.
Ing. Alinčová požádala o společné projednání bodů č. 4 a 5 z důvodu, že spolu souvisí.
Uvedla, že se jedná o stejnou směnu pozemků, ale v době vyvěšení záměru na úřední desku
došlo k digitalizaci pozemkové parcely parc.č. 863/3 a zvětšení její výměry, která před
digitalizací činila 313 m2 a po digitalizaci je její výměra 316m2. Dále uvedla, že pí. Vašíková i
p. Bartůněk s uvedenou směnou souhlasí.
Předsedající k výše předneseným bodům otevřela diskuzi.
Předsedající udělila slovo Ing. Langrovi, který vznesl dotaz na výstavbu chodníku při ul. U
Kunratického lesa.
Předsedající odpověděla, že v současné době se dokončuje provizorní část chodníku při
křižovatce ulic U Kunratického lesa a Urešova z důvodu výstavby domu. Po jeho dokončení
bude definitivně dokončen i chodník po celé své délce. Zároveň MČ bude požadovat, aby
byly vyměněny stožáry veřejného osvětlení za stožáry užší u základny, aby byla získána širší
část chodníku při průchodu kolem stožárlů.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající
diskuzi uzavřela a vyzvala k podání pozměňujících návrhů. K předneseným bodům nikdo
nepodal žádný pozměňující návrh.
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení bodu 4
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení bodu 5
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 6
Žádost na Zastupitelstvo hl. m. Prahy týkající se změny Statutu hl. m. Prahy
Předkládá ing. arch. Kabelová Ivana, starostka MČ
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Předsedající zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva a k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
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Předsedající udělila slovo ing. Langrovi, který vznesl dotaz na předsedající ohledně dřívějšího
fungování sněmu starostů. Po podání vysvětlení, kdy k předloženému návrhu nebyly již
vzneseny žádné připomínky ani dotazy, předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu
usnesení.
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 7
a) Převod správy majetku-vozidla Automobil speciální požární-CAS 32_8200/800-S3R
Tatra T 815 pro jednotku SDH Praha-Kunratice
Předkládá ing. arch. Kabelová Ivana, starostka MČ
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Předsedající zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva a sdělila, že převodem na JSDH Kunratice nedojde k navýšení rozpočtu na
provoz.
Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla
diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny vznesené dotazy, připomínky a
námitky.
Předsedající diskusi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

b) Převod správy majetku-vozidla automobilová stříkačka CAS 32-Tatra T 148, RZ 8A5
0875 pro SDH MČ Praha-Ďáblice
Předkládá ing. arch. Kabelová Ivana, starostka MČ
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Předsedající zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva. K přednesenému bodu otevřela diskuzi a sdělila, že v daném případě dochází
ke směně, kdy MČ Praha-Kunratice převádí Cisternovou automobilovou stříkačku CAS 32Tatra T 148 MČ Praha-Ďáblice a naopak MČ Praha-Ďáblice převádí na MČ Praha-Kunratice
automobilový žebřík AZ 30-IFA, který jednotka SDH plně využije. Převod bude posléze
řešen v bodě c).
K předloženému návrhu již nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Předsedající
diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

c) Převod správy majetku-vozidla Automobilový žebřík AZ 30-IFA z MČ Praha-Ďáblice na
MČ Praha-Kunratice určeného pro jednotku SDH Praha-Kunratice
Předkládá ing. arch. Kabelová Ivana, starostka MČ
Písemný materiál je přílohou zápisu.
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Předsedající zrekapitulovala 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 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 8
Nový Organizační řád Úřadu MČ Praha-Kunratice
Předkládá:
Jitka Voříšková, tajemnice
Písemný materiál je přílohou zápisu
Paní Voříšková zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva.
Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla
diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny vznesené dotazy, připomínky a
námitky.
Předsedající diskusi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 9
Bezbariérové úpravy chodníku při ul. K Verneráku
Předkládá:
ing. arch. Kabelová Ivana, starostka
Písemný materiál je přílohou zápisu
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva a zrekapitulovala kroky, jež dosud učinila. Uvedla, že požádala o stanovisko
společnost Dipro, která projektovala rekonstrukci části ul. K Verneráku a proto má k dispozici
všechna potřebná zaměření. Toto stanovisko obdržela 7.12.2011, a proto jej nebylo možné
zatím projednat ani v komisi dopravy, ani ve finančním výboru. Ze stanoviska DIPRA
vyplývá, že vybudování zcela bezbariérového chodníku by bylo velmi náročné s ohledem na
velký spád komunikace, ale dle stanoviska odboru dopravy a ŽP Úřadu MČ Praha 4 lze
provést prozatím alespoň lokální bezbariérové úpravy, které umožní dětským kočárkům i
invalidním vozíkům plynulý nájezd na chodník.
Ing. Langr podal návrh na doplnění usnesení o slovo „lokální“ bezbariérové propojení.
Protože k předloženému návrhu již nebyly vzneseny žádné další připomínky ani dotazy.
Předsedající diskuzi uzavřela a vyzvala návrhovou komisi o předložení doplňujícího návrhu
usnesení o slovo „lokální“ a poté o něm dala hlasovat
Hlasování:

pro 10

proti 0

zdržel se 0
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Usnesení bylo v doplněném znění schváleno.
K bodu 10
a) Poskytnutí daru Ing. arch. Kabelové Ivaně
Předkládá: 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 nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Předsedající diskuzi
uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:
pro 9
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 1 (Kabelová)

b) Poskytnutí daru Ing. Alinčové Lence
Předkládá: 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 otevřel diskuzi.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Předsedající diskuzi
uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:
pro 9
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 1 (Alinčová)

K bodu 11
Úprava rozpočtu č. 20, posílení par. 6112
Předkládá: 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 otevřel diskuzi.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Předsedající diskuzi
uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0
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K bodu 12
Dotazy, připomínky a podněty
a) Ing. Alinčová seznámila přítomné s dopisem radní HMP A. Udženije, va kterém sdělila,
že HMP zajistí samo směnu pozemků parc.č. 2343/145 a 2342/441 za pozemky parc.č.
2342/348 a 2342/146 (pod dětským hřištěm na ul. Na Lhotech) a následně pí radní
předloží ZHMP návrh na jejich svěření MČ Praha-Kunratice.
b) „Veřejné projednání studie Kunratice-jih“ - předsedající ing. Kabelová – sdělila, že na
dnešním zasedání zastupitelstva není možné sdělit termín, kdy proběhne veřejné
projednání „Studie Kunratice-jih“, tak jak při 9. zasedání ZMČ Praha-Kunratice dne
24.10.2011 požadoval zastupitel dr. Mandík, protože nemá od Ing. Myšky odpověď na
požadavky zastupitelských klubů ODS a TOP09.
Zastupitel Ing. Langr potvrdil, že
tyto požadavky stále platí.
MUDr. Mandík předložil návrh, aby bylo přijato k tomuto bodu usnesení v následujícím
znění:
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
ukládá
starostce, aby na příštím zasedání Zastupitelstva MČ informovala o tom, jaký bude
další postup ve věci „Studie Kunratice-jih“
Vzhledem k tomu, že nikdo nedal žádný další doplňující, či pozměňující návrh
předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o dr. Mandíkem navrženém usnesení

c)
d)

e)
f)

Hlasování:
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Předsedající informovala, že fond DCHB bude posílen o nerozdělený hospodářský
výsledek roku 2010 v době až bude znám i hospodářský výsledek roku 2011.
Ing. Langr přítomné zastupitele informoval, že vstoupil v jednání s firmou Vimbau,
domnívá se, že lze použít i jiné řešení, a sice takové, že by komunikace byla vedena přes
pozemky ve vlastnictví firmy Vimbau, a poté by byla vedena přes pozemky, jež patří
HMP. K tomu předsedající uvedla, že již jednala o této variantě s firmou Vimbau dříve,
oni však měli neúnosné požadavky na MČ Praha-Kunratice (chtěli příslib na povolení
stavby 10 poschoďových domů v lokalitě Vodních staveb), na což nebylo přistoupeno.
Závěrem bylo dohodnuto, že bude domluvena schůzka, které se zúčastní Ing. Langer, Ing.
Kabelová a zástupce firmy Vimbau.
Občan ing. Pavel Urban navrhnul, aby na příští jednání ZMČ byl předložen náveh na
prodej pozemkové parcely pod bývalým kravínem. Ing. Alinčová uvedla, že MČ PrahaKunratice v současné době nemá zájem tento pozemek prodávat.
Občanka pí. Faflíková se zeptala proč MČ nechce postavit nové zdravotní středisko za
budovou radnice. Ing. Alinčová odpověděla, že se MČ Praha-Kunratice nejprve musí
postarat o stávající budovy. Budova čp. 57, kde k 31.3.2012 končí smlouva gymnáziu
Altis má navíc velmi příznivou polohu pro umístění zdravotního střediska (při hlavní
komunikaci v sousedství stanice MHD. Dále uvedla, že náklady na bourání budovy čp. 57
a stavba nové budovy by si vyžádaly vysoké náklady, na které MČ nemá. Poté občanka
Faflíková pozvala přítomné zastupitele, aby se šli podívat do ulice K Verneráku zejména
v ranní a odpolední špičce, kolik automobilů touto ulicí projede. Tento stav považuje pí
Faflíková za neúnosný a navrhla, aby ul. K Verneráku byla jednosměrná. Ing. Kabelová
odpověděla, že toto již bylo zvažováno, ale takové dopravní opatření není vhodné a
pozvala paní Faflíkovou na jednání dopravní komise.
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g) Paní Faflíková navrhla zveřejňovat termíny konání zastupitelstva v KZ. Ing. Kabelová jí
odpověděla, že to nelze, protože KZ je o dvouměsíčník a ZMČ se schází nepravidelně
podle potřeby. Je běžné, že HMP žádá o stanovisko městské části a dá omezenou lhůtu
k projednání. Občané jsou o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání
zastupitelstva v souladu se zák. o hl. m. Praze informováni nejméně 7 dní před jeho
konáním vyvěšením na úřední desce úřadu a webových stránkách MČ Praha-Kunratice.
h) Pí Faflíková konstatovala, že při úklidu sněhu z komunikací jsou zahrnovány výjezdy
z domů. Ing. Kabelová uvedla, že tento podnět bude předán referentovi pro oblast dopravy
p. Petru Benešovi, který má na starosti zimní údržbu komunikací.
i) Pí Faflíková vznesla dotaz, proč autobus č. 293 nejezdí ulicí K Zeleným domkům, a nemá
stanici před DCHB, kde bydlí starší lidé, kterým činí obtíže dojít na zastávku na ul.
Vídeňská. Ing. Alinčová vysvětlila, že tato možnost byla zvažována již v době zavedení
této linky, ale Dopravní podnik odmítnul „pustit“ autobusy do ul. K Zeleným domkům,
dokud nebude zrekonstruována.
Vzhledem k tomu, že byly projednány všechny schválené body a v bodě dotazy,
připomínky a podněty došlo k hrubému vyrušování jednání ZMČ ze strany občana Ing.
Pavla Urbana a jeho napadání předsedající sprostými slovy, aniž mu bylo uděleno slovo,
zastupitel p. Vraný podal návrh na ukončení jednání dnešního zastupitelstva.
Předsedající dala o návrhu hlasovat.
Hlasování:

pro 10

proti 0

zdržel se 0

Předsedající Ing. arch. Kabelová ukončila 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
v 23.10 hod.

Ověřovatelé:
Ing. Vrba Jaroslav
pan Horký Vladimír

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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