
Z Á P I S

z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice

Datum konání: 28. března 2012 

Řízení: Ing. Alinčová Lenka

Přítomni: 9 členů Zastupitelstva MČ
do 18:15 hod   7 členů Zastupitelstva MČ
od 18:15 hod hod   9 členů Zastupitelstva MČ
dle presenční listiny

Omluveni: Ing. Langr Miloš
Bc. Preiss Martin

Neomluveni: 0 

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení Dr. Mandík Miloslav
z minulého zasedání zastupitelstva:    pan Vraný Jiří

Ověřovatelé zápisu z dnešního paní Hilmarová Petra
zasedání zastupitelstva: pan Vraný Jiří

Návrhový výbor Ing. Potluka Oto
Ing. Vrba Jaroslav
pan Horký Vladimír

Zapisovatelka: pí. Voříšková Jitka 

Zasedání  zastupitelstva  zahájila  starostka  MČ  Praha-Kunratice,  řízením  zastupitelstva 
pověřila Ing. Alinčovou Lenku (dále jen „předsedající“). Předsedající přivítala přítomné členy 
zastupitelstva  a  hosty.  Sdělila,  že  z dnešního zasedání  se  omluvil  Ing.  Langr Miloš  a  Bc. 
Preiss  Martin.  Předsedající  konstatovala,  že  Zastupitelstvo  je  usnášeníschopné  (přítomný 
počet zastupitelů je 7), a že zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 
1.2.2012 byl ověřovateli Dr. Mandíkem Miloslavem a panem Vraným Jiřím ověřen. 

Dále  předsedající  sdělila,  že  pro  zjednodušení  vyhotovení  zápisu  z jednání  ZMČ,  paní 
Voříšková  bude  dnešní  jednání  nahrávat.  Po  vyhotovení  zápisu  bude  nahraný  záznam 
vymazán a nebude použit pro žádné jiné účely.

Dále předložila
- návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání: paní Hilmarová Petra

pan Vraný Jiří

- návrh na složení návrhového výboru: Ing. Potluka Oto
Ing. Vrba Jaroslav
pan Horký Vladimír



Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 28.3.2012

Přítomných zastupitelů se dotázala zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O 
návrhu dala hlasovat

Hlasování:
pro 7 proti 0  zdržel se 0

Návrh byl přijat.

Zapisovatelkou předsedající jmenovala tajemnici Jitku Voříškovou.

Předsedající předložila návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího 
řádu 7 dním před jednáním zastupitelstva a o tomto návrhu programu jednání dala hlasovat.

Hlasování: pro 7 proti 0. zdržel se  0

Program byl schválen.

Program:
1a) Rozpočet  neinvestičního  příspěvku  MČ roku 2012  pro  ZŠ  a  rozpočet  doplňkové 

činnosti ZŠ
1b) Rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2012 pro MŠ 
1c) Rozpočet MČ pro rok 2012 v hlavní činnosti 
1d)Rozpočet hospodářské činnosti MČ pro rok 2012
1e) Rozpočtový  výhled MČ na období let 2013-2015
1f) Změna rozpočtu MČ roku 2012 č. 1
2) Úplatný převod pozemku č. parc. 246/1 v k. ú. Kunratice o výměře 120 m2
3) Dotazy, připomínky a podněty

Předsedající  požádala  přítomné  zastupitele,  aby  byl  bod  1a  projednáván  až  na  jednání 
zastupitelstva  dorazí  ředitel  a  hospodářka  ZŠ,  kteří  byli  na  jednání  pozvání.  Nikdo 
z přítomných zastupitelů neměl připomínky 

K     bodu 1b  
Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2012 pro MŠ Kunratice
Předkládá Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru

Písemný materiál je přílohou zápisu.

Ing. Potluka zrekapituloval návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2012 pro MŠ 
Kunratice obsažené v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva a 
který byl projednán na finančním výboru dne 12.3.2012. Ing. Alinčová doplnila Ing. Potluku 
o informaci,  že tento rok se jak pro MŠ Kunratice tak ZŠ Kunratice schvaluje položkový 
rozpočet.

Předsedající poté k přednesenému bodu otevřela diskuzi.

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 
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nikdo  nepodal  žádný  pozměňující  návrh,  vyzvala  návrhový  výbor  k přednesení  návrhu 
usnesení a poté o něm dala hlasovat.

Hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno.

V 18.15 hod se dostavil pan Hnětkovský Jan a Dr. Mandík Miloslav - počet zastupitelů 9.

Poté  předsedající  přivítala  na  dnešním  jednání  zastupitelstva  ředitele  a  ekonomku  ZŠ 
Kunratice a vyzvala předsedu finančního výboru  Ing. Potluku k přednesení bodu 1a. 

K     bodu 1a  
Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku2012 pro ZŠ
Návrh rozpočtu doplňkové činnosti ZŠ
Předkládá Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru

Písemný materiál je přílohou zápisu.

Ing. Potluka zrekapituloval návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2012 pro ZŠ a 
návrh rozpočtu doplňkové činnosti ZŠ obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi 
všichni členové zastupitelstva a který byl projednán na finančním výboru dne 12.3.2012.  

Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi. 

Ing.  Kabelová zdůraznila,  že v rozpočtu nejsou žádné finanční  prostředky na zkapacitnění 
školy, protože očekáváme, že bude vyhověno naší žádosti o přidělení dotace z rezervy HMP 
pro městské části. Sdělila, že výsledek žádosti budeme pravděpodobně vědět již po zasedání 
ZHMP v dubnu. Pokud nám ZHMP dotaci nepřidělí, bude nutné použít nezapojené prostředky 
MČ, které teď nejsou v návrhu rozpočtu. 

Ing. Alinčová vysvětlila, že v rozpočtu je ponížena částka na el. energii, která bude čerpána 
z loňského zisku z fotovoltaické elektráry v ZŠ Kunratice.  Dále uvedla, že v rozpočtu není 
počítáno s vybavením tříd, protože ve fondech školy (rezervní a FRIM) je v letošním roce 
k dispozici téměř 800 000,- Kč, ze kterých bude na vybavení nových tříd čerpáno. 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Vzhledem k tomu, že 
nikdo  nepodal  žádný  pozměňující  návrh,  vyzvala  návrhový  výbor  k přednesení  návrhu 
usnesení a poté o něm dala hlasovat.

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 1c  
Návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2012 v hlavní činnosti
Předkládá Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru

Písemný materiál je přílohou zápisu.

Ing. Potluka zrekapituloval návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2012 v hlavní činnosti 
obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva a který byl 
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projednán na finančním výboru dne 12.3.2012. Dodal, že rozpočet je oproti materiálům, jež 
zastupitelé obdrželi minulý týden navýšen na příjmové stránce o odvod z výtěžku z VHP ve 
výši 275 tis. Kč, protože provozovatelé VHP teprve v posledních dnech předali vyúčtování 
provozu za rok 2011. 

Předsedající otevřela k projednávanému bodu diskuzi a uvedla, že výtěžek z VHP je použit 
v kapitole 3745 péče o vzhled obcí a veřejná zeleň a o tuto částku je snížen schodek rozpočtu.. 
Ing. Kabelová uvedla, že schodek ve výši 3 mil je  zapojením úspor z minulých let a je nižší, 
než jsou v rozpočtu uvažované investice.

P. Horký vznesl dotaz k výši čerpané finanční částky za zimní údržbu v loňském roce. Ing. 
Kabelová  sdělila,  že  v materiálu  tento  údaj  je  uveden  v paragrafu  2212  pol.  5169.  Ing. 
Alinčová doplnila, že se v převážné míře jedná o údržbu ul. K Verneráku. 

Dále  p.  Horký  přítomným zastupitelům  sdělil,  že  mluvil  s  firmou  JIVA Jirák,  která  mu 
připomněla, že již dříve nabídla MČ 1 lavičku z nerezu a její nainstalování zdarma.

Ing.  Kabelová  tuto  informaci  potvrdila,  řekla,  že  se  snad  jednalo  dokonce  o  2  lavičky. 
Důvodem, proč k využití nabídky dosud nedošlo je skutečnost, že komise ŽP zatím nenašla 
pro atypické lavičky vhodné místo. Na závěr bylo konstatováno, že tato nabídka bude opětně 
projednána v komisi životního prostředí a na příštím jednání ZMČ bude podána informace o 
výsledku jednání. 

Dále Dr. Mandík požádal o vysvětlení jak je to rekonstrukcí hromosvodu na ZŠ Kunratice. 
Ing. Kabelová uvedla, že stávající hromosvod instalovaný v souvislosti s přístavbou ZŠ není 
ideální,  protože  na  rozdíl  od  klasického  má  pouze  jednu  jímací  soustavu.  V praxi  se 
neosvědčil.,  V současné  době  probíhají  konzultace  se  specialisty  v oboru.  Do  jednání  je 
zapojený i odbor městského investora. Dr. Mandík uvedl, částka 700 tisíc Kč, je dost velká. 
Ing. Kabelová sdělila, že tuto záležitost chceme řešit jako reklamaci. V případě, že reklamace 
bude uznána, tato částka z našeho rozpočtu nebude čerpána. 

Další  dotaz  Dr.  Mandíka  se  týkal  částky  250 000,-  Kč  v  rozpočtu  na  dětské  hřiště  na 
Vimperském náměstí a částky na rekonstrukci kanceláře referenta v DCHB. Ing. Alinčová 
vysvětlila,  že MČ požádala na dětské hřiště o grant ČEZ a tato částka 250 000,- Kč bude 
čerpána  pouze  v případě,  že  grant  MČ neobdrží.  Ing.  Kabelová  podala  vysvětlení,  že  se 
změnilo zařazení správce v DCHB na referenta, který potřebuje na pracoviště zavést počítač. 
Pracoviště  by bylo dále  vhodné tepelně oddělit  od vstupní  haly,  kde se netopí,  a  vybavit 
novým  nábytkem.  Stávající  zázemí  správce  je  vybaveno  starým  nábytkem  z původního 
vybavení radnice před r. 2006.
Poté dr. Mandík navrhl návštěvu zastupitelů v DCHB, kterou Ing. Kabelová rozšířila o návrh 
na návštěvu budoucího zdravotního střediska v ul. K Libuši 57. Bylo dohodnuto, že návštěva 
obou zmíněných lokalit proběhne dne 16.5.2012 od 18.00 hod. Sraz bude u čp. 57. 

Jelikož již nebyly vzneseny žádné další připomínky ani dotazy, předsedající diskuzi uzavřela 
a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal 
žádný pozměňující návrh, vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0
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Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 1d  
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha-Kunratice pro rok 2012
Předkládá Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru

Písemný materiál je přílohou zápisu.

Ing. Potluka zrekapituloval materiál k bodu 1d), který obdrželi všichni členové zastupitelstva 
a jenž byl projednán na finančním výboru dne 12.3.2012. Postupně zrekapituloval jednotlivé 
příjmy a výdaje.

Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. 

K předloženému bodu proběhla diskuze, v níž Ing. Alinčová vysvětlila jednotlivé výnosy a 
náklady v hospodářské činnosti. 

Vzhledem k tomu, že  nikdo neměl žádné další dotazy, připomínky ani námitky, předsedající 
diskuzi  uzavřela  a  vyzvala  členy  zastupitelstva  k podání  pozměňujících  návrhů.  Jelikož 
k přednesenému  bodu  nikdo  nepodal  žádný  pozměňující  návrh,  vyzvala  návrhový  výbor 
k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat. 

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0

Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 1e  
Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Kunratice na období let 2013-2015
Předkládá Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru

Písemný materiál je přílohou zápisu.

Ing. Potluka zrekapituloval materiál k bodu 1e), který obdrželi všichni členové zastupitelstva, 
a který byl projednán na finančním výboru dne 12.3.2012. 

Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. 

K předloženému  bodu  neměl  nikdo  žádné  připomínky  ani  podněty.  Předsedající  diskuzi 
uzavřela  a  vyzvala  k podání  pozměňujících  návrhů.  Vzhledem  k tomu,  že  nikdo  nepodal 
žádný pozměňující návrh, vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat.

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0

Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 1f  
Změna rozpočtu roku 2012 č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 12,00 tis. Kč pro Místní  
knihovnu
Předkládá Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru
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Písemný materiál je přílohou zápisu.

Ing. Potluka zrekapituloval materiál k bodu 1f), který obdrželi všichni členové zastupitelstva, 
týkající dotace magistrátu na nákup knižního fondu ve výši 12 tis. Kč. 

K předloženému  bodu  neměl  nikdo  žádné  připomínky  ani  podněty.  Předsedající  diskuzi 
uzavřela  a  vyzvala  k podání  pozměňujících  návrhů.  Vzhledem  k tomu,  že  nikdo  nepodal 
žádný pozměňující návrh, vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat.

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0

Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 2  
Úplatný převod pozemku č. parc. 246/1 v k.ú. Kunratice o výměře 120 m2

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová
Písemný materiál je přílohou zápisu

Předsedající  zrekapitulovala  materiál  k tomuto  bodu,  který  obdrželi  všichni  členové 
zastupitelstva a k   přednesenému bodu otevřela  diskuzi.  K předloženému materiálu nebyly 
vzneseny  žádné  dotazy,  připomínky  ani  náměty.  Předsedající  diskuzi  uzavřela,  vyzvala 
návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat. 

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 3  
Dotazy, připomínky a podněty
a) Paní Voříšková zrekapitulovala písemnou informaci ke změně banky a vyčíslení dopadů a 

nákladů  na  změnu  banky,  kterou  v písemné  podobě  obdrželi  všichni  členové 
zastupitelstva.

b) Dr. Mandík seznámil zastupitele se závěry jednání kontrolního výboru, které se konalo 
21.3.2012 a na kterém bylo mj. projednáváno „Zřízení a obsazení výběrové komise na PD 
na zvýšení kapacity ZŠ“ a obsazení této komise členy zastupitelstva, kteří by případně 
mohli být ve střetu zájmů. Na toto téma proběhla velice rozsáhlá diskuze. 

c) Dotaz Dr. Mandíka na stav projednávání obchvatu Kunratice zodpověděla ing. Kabelová. 
Sdělila,  že  HMP  nebude  pokračovat  v práci  na  konceptu  a  bude  připravovat  nový 
metropolitní plán, jehož schválení je plánováno před příštími komunálními volbami tj. v r. 
2014. V polovině dubna letošního roku zasedá výbor územního rozvoje HMP, kde se má o 
jednat o celoměstsky významných změnách, podaných v létě 2011. 

d) Pan Horký podal informaci o tom, že paní ředitelka komoditní burzy (nákup el. energií) je 
ochotná přijet do Kunratic a prezentovat fungování komoditní burzy. 
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Protože již nikdo neměl žádné dotazy a připomínky, předsedající Ing. Alinčová ukončila 12. 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 20.30 hod.

Ověřovatelé: 
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