ZÁPIS
z 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:
Řízení:
Přítomni:

28. 6. 2017
Ing. Alinčová Lenka
7 členů Zastupitelstva MČ
od 19.05 hod
9 členů Zastupitelstva MČ
dle prezenční listiny

Omluveni:

2 Vraný Jiří, MUDr. Mandík Miloslav

Neomluveni:

0

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

Matoušek Milan
Hilmarová Petra
ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

Matoušek Milan
Ing. Fíla Karel M.Sc.

Návrhový výbor

Hilmarová Petra
Ing. Langr Miloš
Ing. Vrba Jaroslav

Zapisovatelka:

Kubátová Radana

Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 20. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Kunratice je nahráváno pro účely pořízení zápisu.
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčová v 19.00 hod (dále
jen „předsedající“). Po přivítání přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že Zastupitelstvo je
usnášeníschopné (počet přítomných členů Zastupitelstva 7) a dále konstatovala, že Zápis včetně
Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 5. 2017 byl ověřovateli Matouškem Milanem a
Ing. Fílou Karlem ověřen.
Poté předložila
- návrh na složení návrhového výboru

Hilmarová Petra
Ing. Langr Miloš
Ing. Vrba Jaroslav

a návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:

Matoušek Milan
Ing. Karel Fíla M.Sc.

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
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Návrh byl přijat.
Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Radanu Kubátovou.
Předsedající přednesla návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího řádu 7
dní před jednáním zastupitelstva a současně předložila návrh na doplnění programu o následující
bod 20.2h - změna rozpočtu č. 15., uzavření finančního vypořádání s rozpočtem HMP roku 2016,
odvod 450,00 Kč
O návrhu dala hlasovat.
.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Program byl schválen.
Program:
1. Závěrečný účet Městské části Praha-Kunratice za rok 2016
2. Změny a úpravy rozpočtu 2017
3. Souhlasné prohlášení o přechodu svěřené správy nemovitostí I
4. Souhlasné prohlášení o přechodu svěřené správy nemovitostí II
5. Odvolání knihovníka Místní veřejné knihovny
6. Úprava rozpočtu č. 12 – obnova vybavení knihovny
7. Informace o připravovaných plánovacích smlouvách a jejich obsahu
8. Dotazy, připomínky, podněty
V 19.05 příchod zastupitele Ing. Čihák, Ing Mydlarčík
K bodu 1
20.1 Závěrečný účet MČ Praha Kunratice za rok 2016 se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2016
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru
Ing. Langr 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 a připomínky. Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo
nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu
usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

pro 9

proti 0

zdržel se 0
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K bodu 2a
20.2a Změna rozpočtu č. 11., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 100,00 tis. Kč na podporu
aktivit v oblasti zdraví a zdravého životního stylu-projekt Divadlo v parku a Babí léto v pohybu
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru
Ing. Langr 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 a připomínky. Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo
nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu
usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

pro 9

proti 0

zdržel se 0

K bodu 2b
20.2b Změna rozpočtu č. 12., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 550,00 tis. Kč na provoz
jednotek Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Kunratice, JPO III)
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru
Ing. Langr zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.
.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 9

proti 0

zdržel se 0
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K bodu 2c
20.2c Změna rozpočtu č. 13., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 661,00 tis. Kč obdrženého
odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru
Ing. Langr 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 9

proti 0

zdržel se 0

K bodu 2d
20.2d Změna rozpočtu č. 14., zvýšení o vrácení daně z příjmu právnických osob za období roku
2016, zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 1 593,30 tis. Kč
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru
Ing. Langr 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 9

proti 0

zdržel se 0

K bodu 2e
20.2e Úprava rozpočtu č. 9., přesun uvolněných vlastních zdrojů 272,50 tis. Kč v návaznosti na
schválené opatření HMP
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru
Ing .Langr 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 9

proti 0

zdržel se 0

K bodu 2f
20.2f Úprava rozpočtu č. 10., přesun 1 040,00 tis. Kč uvnitř par. 3113 základní škola, Přístavba
učeben, ke krytí neinvestiční části akce na vybavení tříd do doby obdržení dotace MŠMT
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru
Ing. Langr 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 a připomínky. Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo
nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu
usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

pro 9

proti 0

zdržel se 0

K bodu 2g
20.2g Úprava rozpočtu č. 11., posílení par. 3113, zvýšení neinvestičního příspěvku Základní
škole o 80,00 tis. Kč na zvýšené výdaje spojené se stavbou Rekonstrukce ZŠ Kunratice stará
budova-zateplení, výměna oken
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru
Ing. Langr zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 8

proti 0

zdržel se 1 (Ing. Čihák)
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K bodu 2h
20.2h Změna rozpočtu č. 15., uzavření finančního vypořádání s rozpočtem HMP roku 2016,
odvod 450,00 Kč
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru
Ing. Langr 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 9

proti 0

zdržel se 0

K bodu 3
20.3 Souhlasné prohlášení o přechodu svěřené správy nemovitostí I
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. Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo
nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu
usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

pro 9

proti 0

zdržel se 0

K bodu 4
20.4 Souhlasné prohlášení o přechodu svěřené správy nemovitostí II
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Alinčová zrekapitulovala 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 9

proti 0

zdržel se 0

K bodu 5
20.5 Odvolání knihovníka Místní veřejné knihovny
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. Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo
nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu
usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 6
Usnesení bylo schváleno.

proti 2 (Ing. Mydlarčík, Ing. Vrba)

zdržel se 1 (Ing. Čihák)

K bodu 6
20.6 Úprava rozpočtu č. 12., Obnova vybavení Místní veřejné knihovny-přesun 330,50 tis. Kč
z rezerv, části dotace z odvodu z her určené na kulturu
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 9

proti 0

zdržel se 0
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K bodu 7
20.7 Informace o připravovaných plánovacích smlouvách a jejich obsahu
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Alinčová seznámila přítomné s novým právním institutem - plánovacími smlouvami, který
byl zaveden stavebním zákonem k zajištění spoluúčasti na financování a vybudování veřejné
infrastruktury jako předpokladu pro veřejnoprávní rozhodování v rámci vydávání regulačních
plánů na žádost a v územním řízení o umisťování staveb. MČ bude uzavírat dvě plánovací
smlouvy, a to 1) na vybudování komunikace v ulici Nad Šeberákem, přičemž dojde zároveň
k jejímu prodloužení a propojení této s komunikací v ulici K Jelenám, a 2) úpravu komunikace
Na Knížce. Plánovací smlouvy řeší majetkoprávní vztahy k vybudovaným, resp. upraveným
komunikacím, kdy tyto budou od počátku (výstavby) majetkem, resp. ve svěřené správě MČ.
Veškeré náklady na budování, resp. úpravu těchto komunikací hradí investoři. Vzhledem
k zájmu MČ na dokončení komunikací se investoři zaváží poskytnout MČ finanční záruku
ve formě směnky, a to pro případy, že investoři nedokončí výstavbu komunikací a MČ tak bude
muset sama tyto stavby řešit. Dále se investoři zavazují poskytnout finanční záruku MČ pro
případ záručních vad, přičemž záruční doba je 5 let, a to opět formou směnky.
V souvislosti s budováním komunikace v ulici Nad Šeberákem dojde k vybudování nové
trafostanice na pozemku parc. č. 2445 (ve svěřené správě MČ), která bude s ohledem na její
kapacitu moci býti využita pro zasíťování i jiných pozemků než pozemků investorů, např.
i pozemků ve svěřené správě MČ. Náklady na vybudování této TS hradí investoři.
-bez připomínek
K bodu 8
20.8 Dotazy, připomínky, podněty
Ing.Vrba vznesl dotaz, kdo a kdy opraví autobusové zastávky MHD, které jsou v katastrofálním
stavu. Ing. Alinčová sdělila, že zastávky jsou ve správě TSK a dle sdělení oblastního ředitele TSK
Ing. Rezka pro Prahu 4 jsou opravovány směrem od centra, kde je soustředěna nejhustší síť
autobusových linek, po okraj Prahy, kde je řidší provoz, takže v Kunraticích by se měly zastávky
opravovat v průběhu letních prázdnin.
Ing. Vrba vznesl dotaz, kdy bude zahájena rekonstrukce ul. K Zeleným domkům. Ing. Alinčová
sdělila, že ZHMP na svém červnovém jednání schválilo vypsání výběrového řízení na zhotovitele
rekonstrukce v plném rozsahu, takže jenom již záleží na schopnosti OTV-HMP výběrové řízení
vypsat.
Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing. Alinčová ukončila
20. zasedání Zastupitelstva MČ v 20.45 hod.
Ověřovatelé:

Matoušek Milan

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

Ing. Fíla Karel M.Sc

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

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice
zápis vyhotoven dne: 30. 6. 2017
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