ZÁPIS
ze 18. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:

28. března 2013

Řízení:

Ing. Alinčová Lenka

Přítomni:

8 členů zastupitelstva MČ
Od 18.00 hod 7 členů Zastupitelstva MČ
Od 18.30 hod 8 členů Zastupitelstva MČ
dle prezenční listiny

Omluveni:

3 p. Horký, Dr,. Mandík, bc. Preiss

Neomluveni:

0

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

Ing. Potluka Oto
paní Hilmarová Petra
ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

paní Hilmarová Petra
Ing.Potluka Oto

Návrhový výbor:

Ing.Vrba Jaroslav
Ing.Langr Miloš
Ing.arch.Kabelová Ivana

Zapisovatelka:

pí. Andrlová Dagmar

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová. Po
přivítání přítomných členů zastupitelstva předala vedení jednání zástupkyni starostky Ing. Lence
Alinčové (dále jen „předsedající“), která konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Předsedající konstatovala, že zápis z 17. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne
16.1.2013 byl Ing. Potlukou Otou a paní Hilmarovou Petrou ověřen.
Poté předložila
- návrh na složení návrhového výboru

Ing. Vrba Jaroslav
Ing. Langr Miloš
Ing. arch. Ivana Kabelová
- návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:
paní Hilmarová Petra
Ing.Potluka Oto, PhD
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Návrh byl přijat.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 28.3.2013

Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Dagmar Andrlovou.
Předsedající předložila návrh programu, který obdrželi zastupitelé podle jednacího řádu 7 dní
před jednáním zastupitelstva.

Program:
1a) Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2013 pro ZŠ a návrh rozpočtu
doplňkové činnosti ZŠ
1b) Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2013 pro MŠ
1c) Návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2013 v hlavní činnosti
1d) Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha-Kunratice pro rok 2013
1e) Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Kunratice na období let 2014-2016
1f) Změna rozpočtu MČ na rok 2013 č. 1
1g) Změna rozpočtu MČ na rok 2013 č. 2
2) Úprava kódu míry využití území na pozemcích č. parc. 364 a 365/1 v k. ú. Kunratice
3) Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1a - g
1a) Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2013 pro ZŠ a návrh rozpočtu
doplňkové činnosti ZŠ
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka
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 byly zastupiteli vzneseny dotazy k jednotlivým položkám rozpočtu,
k předloženému bodu 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
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

1b) Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2013 pro MŠ
Předkládá:
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka
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
při které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny dotazy. Vzhledem k tomu, že nebyly
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vzneseny žádné další připomínky, předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu
usnesení
Hlasování:
pro 7
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

V 18.30 hod se dostavil zastupitel Ing.Vraný-počet zastupitelů 8
1c) Návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2013 v hlavní činnosti
Předkládá:
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka
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 diskutovány jednotlivé dotazy. Po jejím proběhnutí předsedající diskuzi uzavřela a
přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh.
Ing. Langr předložil pozměňující návrh usnesení v níže uvedeném znění:
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
schvaluje odložení
s tím, že o částku 10 milionů plánovanou na rok 2013 na rekonstrukci budovy čp. 57 bude
upravena výdajová i příjmová část rozpočtu ve všech dotčených dokumentech vztahujících se
k rozpočtu na rok 2013“.
Vzhledem k tomu, že další pozměňující návrhy již nebyly vzneseny, předsedající dala hlasovat
nejprve o pozměňujícím návrhu usnesení
Hlasování:
pro 1 Ing. Langr
Pozměňující návrh Usnesení nebyl schválen.

proti 6

zdržel se 1 Ing.Kabelová

Předsedající poté dala hlasovat o původním návrhu rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2013
v hlavní činnosti
Hlasování:
pro 7
Usnesení bylo schváleno.

proti 1 Ing. Langr

zdržel se 0

1d) Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha-Kunratice pro rok 2013
Předkládá:

Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka
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.
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Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
K předloženému návrhu byly zastupiteli vzneseny dotazy k jednotlivým položkám rozpočtu,
k předloženému bodu 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 8

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
1e) Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Kunratice na období let 2014-2016
Předkládá:

Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka
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 nebyly vzneseny žádné další připomínky ani dotazy. Předsedající
diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:

pro8

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
1f) Změna rozpočtu MČ na rok 2013 č. 1
Předkládá:
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka
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 nebyly vzneseny žádné další připomínky ani dotazy. Předsedající
diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení
Hlasování:

pro8

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.

1g) Změna rozpočtu MČ na rok 2013 č. 2
Předkládá:
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka
Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
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Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky ani dotazy. Předsedající
diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování:

pro8

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.

K bodu 2
Úprava kódu míry využití území na pozemcích č. parc. 364 a 365/1 v k. ú. Kunratice
Předkládá:
Ing. arch. Kabelová, starostka MČ
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing.arch.Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, jehož předmětem je žádost spol.
Studio Mija, spol. s r.o. č.j. 03218/2012 ze dne 21.12.2012 a upravená žádost uvedené
společnosti č.j. 00254/2013 ze dne 30.1.2013 o vyjádření MČ k podnětu na provedení úpravy
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - úpravy kódu míry využití území na pozemcích
č. parc. 364 a 365/1 v k. ú. Kunratice, a to z kódu C na kód D.
Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla
diskuze, ve které byly diskutovány jednotlivé dotazy. Ing.Langr oznámil, že po ukončení diskuze
by podal návrh na doplnění textu v návrhu usnesení v bodě 2.18/2 o parametry vyjadřující výšku
navrhovaných budov a o podíl navrhovaných funkcí v řešeném území. Předkladatelka ani ostatní
členové zastupitelstva neměli k návrhu Ing. Langra žádné námitky. Protože již nebyly vzneseny
žádné další připomínky předsedající diskuzi uzavřela a přítomných zastupitelů se dotázala, zda
nemají jiný návrh.
Ing. Langr poté předložil doplňující návrh usnesení v níže uvedeném znění:
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.2/1
bere na vědomí
žádost spol. Studio Mija, spol. s r.o. č.j. 03218/2012 ze dne 21.12.2012 a upravenou žádost
uvedené společnosti č.j. 00254/2013 ze dne 30.1.2013 o vyjádření MČ k podnětu na provedení
úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - úpravy kódu míry využití území na
pozemcích č. parc. 364 a 365/1 v k. ú. Kunratice, a to z kódu C na kód D
18.2/2
souhlasí
s provedením úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy – úpravy kódu míry využití
území na pozemcích č. parc. 364 a 365/1 v k.ú. Kunratice, a to z kódu C na kód D, na základě
upravené dokumentace z 01/2013, tj. s výškou římsy všech objektů na kótě +5.800 m a výškou
hřebene u objektu A na kótě +9.800 m a u objektu B na kótě +8.800 m (to vše při výšce
okolního terénu na kótě -0.100m) a s podílem obchodních funkcí (jednotlivé prodejny) 43,6%,
administrativy s malou návštěvností 27,8 % a bydlení (byty do 100 m2) 28,6%.
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18.2/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí 2.18/2 spol. Studio Mija, spol. s r.o. a Útvaru
rozvoje hl. m., termín do 5.4.2013
Vzhledem k tomu, že další pozměňující návrhy již nebyly vzneseny, předsedající dala hlasovat
nejprve o pozměňujícím návrhu usnesení
Hlasování:
pro 8
proti 0
Pozměňující návrh Usnesení byl schválen.

zdržel se 0

Předsedající konstatovala, že o původním návrhu se nehlasuje.

K bodu 3
Různé
Přítomní občané vznesli dotazy k opravám komunikací, nadměrečné dopravě v ul. K Verneráku,
rekonstrukci čp. 57 a odstranění jezírka a následné výstavbě klidové zóny v bytovém komplexu
Flora. Ing. Kabelová a Ing. Alinčová zodpověděly na vznesené dotazy. Slíbily Ing. Vyhnálkovi
předložit k nahlédnutí popis stávajícího stavu vodního prvku zpracovaný firmou KTS-AME a
faktury za údržbu jezírka a studii zpracovanou KTS-AME.

Protože již nikdo neměl žádné dotazy a připomínky, předsedající ing. Alinčová ukončila 18.
jednání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 20.35 hod.

Ověřovatelé: paní Hilmarová Petra
Ing. Potluka Oto, Ph.D.

...................................................................
.........……………..........…………………...

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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