ZÁPIS
ze 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:
Řízení:
Přítomni:

29. 6. 2016
Ing. Alinčová Lenka
10 členů Zastupitelstva MČ
od 18.00 hod
8 členů Zastupitelstva MČ
od 18.05 hod
9 členů Zastupitelstva MČ
od 18.10 hod
10 členů Zastupitelstva MČ
od 18 50 hod
9 členů Zastupitelstva MČ
dle prezenční listiny

Omluveni:
Neomluveni:

1 Ing.Čihák Pavel
0

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

Ing. Vrba Jaroslav
Ing.Mydlarčík Svatomír
ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

Matoušek Milan
Ing.Mydlarčík Svatomír

Návrhový výbor

Ing.Fíla Karel M.Sc.
Hilmarová Petra
Vraný Jiří

Zapisovatelka:

Kubátová Radana

Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 13. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Kunratice je nahráváno pro účely zápisu.
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčová v 18.00 hod (dále
jen „předsedající“). Po přivítání přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že Zastupitelstvo
je usnášeníschopné (počet přítomných členů Zastupitelstva 8) a dále konstatovala, že Zápis včetně
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva ze dne 11. 5. 2016 byl ověřovateli Ing.Vrbou Jaroslavem a
Ing.Mydlarčíkem Svatomírem ověřen.
Poté předložila
- návrh na složení návrhového výboru

Ing.Fíla Karel M.Sc.
Hilmarová Petra
Vraný Jiří

a návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:

Matoušek Milan
Ing.Mydlarčík Svatomír

Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 29.6.2016

Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh.
O návrhu dala hlasovat.
Hlasování:
pro
8
proti 0
zdržel se 0
Návrh byl přijat.
Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Radanu Kubátovou.
Po té předsedající předložila návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího
řádu 7 dní před jednáním zastupitelstva a současně předložila návrh na doplnění programu o
následující bod 13.4, týkající se Žádosti o změnu ÚPn HMP na pozemcích parc. č. 2356/214,
2356/221, 2357/1, 2357/47, 2357/51 v k.ú. Kunratice.
Předsedající se přítomných zastupitelů dotázala, zda nemají nějaký další návrh na doplnění
programu jednání. Vzhledem k tomu, že již nikdo nepodal žádný pozměňující či doplňující návrh
programu, předsedající nechala hlasovat o rozšířeném návrhu programu.
Hlasování:
pro 8
Program byl schválen.

proti 0.

zdržel se 0

Program:
1. Závěrečný účet Městské části Praha-Kunratice za rok 2015
2. Změny a úpravy rozpočtu 2016
3. Jmenování komise pro stanovení návrhu na opravy komunikací
4. Žádost o změnu ÚPn HMP na pozemcích parc.č. 2356/214, 2356/221, 2357/1, 2357/47,
2357/51 v k.ú. Kunratice
5. Dotazy, připomínky, podněty
V 18.05 hod příchod zastupitele MUDr Mandík Miloslav-počet zastupitelů 9
Proběhlo předjednání k bodu 13.2d mezi zastupiteli MČ, předsedou florbalového klubu Start 98
p.Szebinovkým ,místopředsedou p.Pálenským a ředitelem ZŠ Mgr. Ing. Vítem Beranem.
V 18.05 hod příchod zastupitele Ing Langr Miloš-počet zastupitelů 10

K bodu 1
13.1 Závěrečný účet Městské části Praha-Kunratice za rok 2015
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru
Ing. Vrba zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
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Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi
uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný pozměňující
návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 2a
13.2a Změna rozpočtu č. 8., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 37,00 tis. Kč na Mapování
přístupnosti objektů sloužících veřejnosti na území Praha Kunratice
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru
Ing. Vrba zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva
Předsedající 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. Nikdo nepodal žádný pozměňující
návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 2b
13.2b Změna rozpočtu č. 9., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 370,00 tis. Kč na provoz jednotek
Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Kunratice, JPO III)
Předkládá:

Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru

Ing. Vrba zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva
Předsedající 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. Nikdo nepodal žádný pozměňující
návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0
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K bodu 2c
13.2c Změna rozpočtu č. 10., zvýšení o investiční dotaci HMP 250,00 tis. Kč na dostavbu
hasičské zbrojnice, stavební úpravy nevyužitého podkroví a stávající části objektu hasičské
zbrojnice
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru
Ing.Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva
Předsedající 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. Nikdo nepodal žádný pozměňující
návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se

0

K bodu 2d
13.2d Změna rozpočtu č. 11., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 609,00 tis. Kč z obdrženého
odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru
Ing. Vrba zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva
Předsedající 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. Nikdo nepodal žádný pozměňující
návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se

0

K bodu 2e
13.2e Úprava rozpočtu č. 2. přesun uvolněných vlastních zdrojů 479,00 tis. Kč
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru
Ing. Vrba zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
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Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi
uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný pozměňující
návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se

0

K bodu 2f
13.2f Změna rozpočtu č. 12., zvýšení o 499,40 tis. Kč na posílení mzdových prostředků základní
a mateřské škole
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru
Ing.Vrba zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva
Předsedající 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. Nikdo nepodal žádný pozměňující
návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat.

Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se

0

K bodu 2g
13.2g Změna rozpočtu č. 13., zvýšení o vrácení daně z příjmu právnických osob za období roku
2015, zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 1 460,70 tis. Kč
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru
Ing.Vrba zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva
Předsedající 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. Nikdo nepodal žádný pozměňující
návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat.

Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se

0
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K bodu 2h
13.2h Změna rozpočtu č. 14., zvýšení o investiční dotaci HMP 1 500,00 tis. Kč na akci ZŠ
Kunratice-rozšíření kapacity – III. etapa
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru
Ing. Vrba zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny
vznesené dotazy a připomínky. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající
vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 9
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se

1(Ing Mydlarčík)

K bodu 2i
13.2i Změna rozpočtu č. 15., uzavření finančního vypořádání s rozpočtem HMP roku 2015–
odvod 24,10 tis. Kč
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru
Ing.Vrba zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva
Předsedající 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. Nikdo nepodal žádný pozměňující
návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se

0

K bodu 2j
13.2j Změna rozpočtu č. 16., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 60,00 tis. Kč na podporu
aktivit v oblasti zdraví a zdravého životního stylu-projekt Babí léto v pohybu
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru
Ing.Vrba zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva
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Předsedající 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. Nikdo nepodal žádný pozměňující
návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se

0

V 18.50 hod odchod zastupitele Hilmarová Petra-počet zastupitelů 9
K bodu 3
13.3 Jmenování komise pro stanovení návrhu na opravy komunikací
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing.Alinčová 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 a připomínky. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající
vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 9
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se

0

K bodu 4
13.4 Žádost o změnu ÚPn HMP na pozemcích parc. č. 2356/214, 2356/221, 2357/1, 2357/47,
2357/51 v k.ú. Kunratice.
Předkládá Ing. Lenka Alinčová
Ing.Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva
Předsedající 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. Nikdo nepodal žádný pozměňující
návrh, vyzvala tedy 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 5
13.5 Dotazy, připomínky, podněty
Ing. Mydlarčík vyslovil požadavek na vybudování cesty z ul. K Zeleným domkům do
Kunratického lesa mezi objekty DCHB a MŠ Zeměkoule. J. Vraný konstatoval, že požadovaná
cesta končí prudkým srázem v lese, tudíž nepovažuje návrh za realizovatelný. O návrhu nebylo
hlasováno.
Ing. Mydlarčík vyslovil požadavek na výměnu části pozemku parc.č. 1433/1 za účelem zachování
cesty do Kunratického lesa z ul. Dřevnické. Ing. Alinčová konstatovala, že cesta se nachází na
soukromém pozemku. Není lidmi využívána, je zarostlá a nevede na žádnou turistickou cestu. O
návrhu nebylo hlasováno.
Ing. Langr vyslovil požadavek umístit vedle nových fitness prvků u rybníka Ohrada odpadkový
koš. Ing. Alinčová slíbila, že to bude zajištěno. O návrhu nebylo hlasováno.
MUDr. Mandík vyslovil požadavek prověřit stav ohledně býv. prodejny ATALANTA, tj.:
• jestli je v rozhodnutí Stavebního úřadu pro Prahu 4 dán termín do kdy má být stavba
odstraněna,
• vyzvat vlastníka stavby na zabezpečení přístupu do objektu (výskyt bezdomovců a
pochybných individuí),
• zajistit častější kontroly ze strany MP.
Pí Voříšková slíbila ze strany ÚMČ splnit první dva požadavky a p. Hýža slíbil zajistit častější
kontroly MP. O návrhu nebylo hlasováno.
Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing. Alinčová ukončila
13. zasedání Zastupitelstva MČ v 19.15 hod.

Ověřovatelé:

Matoušek Milan

.................................................

Ing. Mydlarčík Svatomír

......................................................

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice
zápis vyhotoven dne: 1. 7. 2016
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