ZÁPIS
z 21. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:

24.6.2013

Řízení:

Ing. Alinčová Lenka

Přítomni:

8 členů zastupitelstva MČ
dle prezenční listiny

Omluveni:
Neomluveni:

3 (Ing. Langr, p.Horký, Bc. Preiss)
0

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

Ing. Langr Miloš
Ing. Vrba Jaroslav
ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

pí. Hilmarová Petra
Ing. Vrba Jaroslav

Návrhový výbor:

Dr. Mandík Miloslav
Ing. Potluka Oto, Ph.D
pan Hnětkovský Jan

Zapisovatelka:

pí. Voříšková Jitka

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová. Po
přivítání přítomných členů zastupitelstva a hostů předala vedení jednání zástupkyni starostky
Ing. Lence Alinčové (dále jen „předsedající“).
Předsedající poté konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné (počet přítomných členů
Zastupitelstva 8) a dále konstatovala, že zápis včetně usnesení z 20. zasedání zastupitelstva MČ
Praha-Kunratice ze dne 14.5.2013 byl ověřovateli Ing. Langrem Milošem a Ing. Vrbou
Jaroslavem ověřen.
Poté předložila
- návrh na složení návrhového výboru

Dr. Mandík Miloslav
Ing. Potluka Oto, Ph.D
pan Hnětkovský Jan

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.
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Předsedající dále předložila
- návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání: paní Hilmarová Petra
Ing. Vrba Jaroslav
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 tajemnici paní Jitku Voříškovou.
Předsedající předložila návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího řádu 7
dní před jednáním zastupitelstva.
Přítomných zastupitelů se dotázala zda nemají jiný návrh.
Ing. arch. Kabelová předložila návrh na rozšíření programu o bod nazvaný „Podnět na změnu
ÚP č. parc. 845/1, 845/7, 845/108 a 846/1 v k.ú. Písnice“, který by byl projednáván pod bodem
10) , a k němuž byly podklady dnešního dne rozeslány všem členům Zastupitelstva MČ
Praha-Kunratice a zařazení bodu 11) Dotazy, připomínky a podněty.
Dále Ing. Alinčová předložila návrh rozšíření programu o „Rezignace 1 člena kontrolního
výboru a následná dovolba 1 člena kontrolního výboru“ který by byl projednáván jako bod
6b)
Ing. Potluka předložil návrh rozšíření programu o zprávu o činnosti finančního výboru
Vzhledem k tomu, že již nikdo nepodal žádný pozměňující či doplňující návrh programu dala
předsedající dala hlasovat o návrhu programu doplněném dle výše uvedených návrhů Ing.
Kabelové, Ing. Alinčové a Ing. Potluky.
Hlasování:
pro 8
proti 0
Doplněný návrh programu ZMČ byl schválen.

zdržel se 0

Program:
1) a) Závěrečný účet MČ za rok 2012 se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
roku 2012
b) Rozdělení hospodářského výsledku VHČ MČ roku 2012
2) Projednání darů S.K. Slovan Kunratice a FBC Start 98 Kunratice
3) Rozpočtové změny a úpravy roku 2013
4) Přijetí daru – pozemků č. parc. 2342/305, 2342/310, 2342/329, 2342/331, 2342/377,
2342/378, 2343/246, 2343/287, 2343/288, 2343/289, 2343/304, 2343/355, 2343/356,
2343/357, 2343/358 v k. ú. Kunratice
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5) Úplatný převod (koupě za symbolickou cenu) stavby komunikací, chodníků, přilehlé
zeleně, parkovacích stání a zpevněných ploch v rámci stavby obytného souboru
rodinných domů Na Lhotách II. a III. etapa v k. ú. Kunratice
6) Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva a doplnění o 1 člena kontrolního výboru
a. zpráva o činnosti kontrolního výboru
b. rezignace 1 člena kontrolního výboru a následná dovolba 1 člena kontrolního
výboru
c. zpráva o činnosti finančního výboru
7) Směrnice o zveřejňování smluv na webových stránkách MČ Praha-Kunratice
8) Úprava kódu míry využití území na pozemku č. parc. 2127 v k. ú. Kunratice
9) Úprava kódu míry využití území na pozemcích č. parc. 2626, 2627/5 a 2636/4 v k. ú.
Kunratice
10) Podnět na změnu ÚP č. parc. 845/1, 845/7, 845/108 a 846/1 v k.ú. Písnice
11) Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1
a) Závěrečný účet MČ za rok 2012 se Zprávou o výsledku přezkoumání hosp. roku 2012
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.
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 8
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

b) Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2012
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.
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Vzhledem k tomu, že již 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 8
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 2
Projednání darů S.K. Slovan Kunratice a FBC Start 98 Kunratice
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.
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 8
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 3
3a) Změna rozpočtu č. 8., převod 1 500,00 tis. Kč z hospodářského výsledku hospodářské
činnosti MČ roku 2012 do fondu Domu s chráněnými byty a zvýšení rozpočtu o 2 996,00 tis.
Kč
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.
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 8
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0
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3b) Změna rozpočtu č. 9., vrácení daně z příjmu VHČ roku 2012, zvýšení o neinvestiční dotaci
HMP 1 631,00 tis. Kč
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.
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 8
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

3c) Změna rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP, o příjem odvodu z provozu
herních přístrojů a jiných her 54,80 tis. Kč
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.
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 8
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

3d) Změna rozpočtu č. 11., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 488,70 tis. Kč pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů
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.
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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 8
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

3e) Úprava rozpočtu č. 2., přesun 202,60 tis. Kč z rezerv pro příspěvky sporotním organizacím
činným v Kunraticích a přesun 27,40 tis. Kč z par. 4344 do rezerv
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.
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 8
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 4 a 5
4) Přijetí daru – pozemků č. parc. 2342/305, 2342/310, 2342/329, 2342/331, 2342/377,
2342/378, 2343/246, 2343/287, 2343/288, 2343/289, 2343/304, 2343/355, 2343/356,
2343/357, 2343/358 v k. ú. Kunratice
5) Úplatný převod (koupě za symbolickou cenu) stavby komunikací, chodníků, přilehlé
zeleně, parkovacích stání a zpevněných ploch v rámci stavby obytného souboru rodinných
domů Na Lhotách II. a III. etapa v k. ú. Kunratice
Předkládá:
Ing. Lenka Alinčová
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Předsedající sdělila, že následující bod č. 5 úzce souvisí s bodem 4, a proto zrekapituluje oba
materiály k výše uvedeným bodům současně. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl proti tomuto
návrhu připomínky. Po přednesení důvodové zprávy předsedající k předneseným bodům otevřela
diskuzi.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi
uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů k bodu 4. Nikdo nepodal žádný
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení k bodu 4. a poté
o něm dala hlasovat.
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Hlasování:
pro 8
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

Po té vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů k bodu 5. Nikdo nepodal žádný
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení k bodu 5. a poté
o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 8
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 6
a) Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Předkládá: MUDr. Miloslav Mandík, předseda kontrolního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Dr. Mandík 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 8
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

proti 0

zdržel se 0

b) Rezignace a volba 1 člena kontrolního výboru
Předkládá: Ing. Alinčová, místostarostka
Předsedající informovala o písemné rezignaci paní Ladislavy Píchové na členku kontrolního
výboru, která z důvodů vážné nemoci nemůže již tuto funkci vykonávat. Uvedla, že v souvislosti
s její rezignací poklesl počet členů kontrolního výboru pod stanovený počet a je nutné provést
dovolbu 1 člena kontrolního výboru. Na uvolněné místo navrhla Ivana Hýžu, předsedu školské,
kulturní a sportovní komise.
Předsedající k přednesenému návrhu otevřela diskuzi.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani návrhy, předsedající diskuzi
uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů na dovolbu člena kontrolního
výboru. Nikdo nepodal žádný jiný návrh, vyzvala proto návrhový výbor k přednesení návrhu
usnesení a poté o něm dala hlasovat.

Strana 7 (celkem 10)

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 24.6.2013

Hlasování:
pro 8
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

c) Zpráva o činnosti finančního výboru v období roku 2012
Předkládá: Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. Potluka přednesl zprávu o činnosti
zastupitelstva.

k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové

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 8
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 7
Směrnice o zveřejňování smluv na webových stránkách MČ Praha-Kunratice
Předkládá: Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ
Jitka Voříšková, tajemnice ÚMČ
Paní Voříšková 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 8
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 8
Úprava kódu míry využití území na pozemku č. parc. 2127 v k. ú. Kunratice
Předkládá:
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala 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 8
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 9
Úprava kódu míry využití území na pozemcích č. parc. 2626, 2627/5 a 2636/4 v k. ú. Kunratice
Předkládá:
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva. Dále uvedla, že předkládá návrh na rozšíření návrhu usnesení o bod 21.9./3 s tím,
že stávající návrh pod 21.9/3 se stane 21.9/4
Bod 21.9./3 v následujícím znění:
21.9./3
souhlasí
s návrhem úpravy ÚP SÚ HMP spočívajícím v navýšení kódu míry využití území na pozemcích
č. parc. 2626, 2627/5 a 2636/4 v k. ú. Kunratice, a to kódu A na C, který odpovídá předložené
dokumentaci rodinného domu i okolní zástavbě
Předsedající k přednesenému bodu včetně rozšířeného návrhu otevřela diskuzi.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi
uzavřela a vyzvala zastupitele k podání dalších pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný jiný
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení doplněného návrhu usnesení a
poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 8
proti 0
Usnesení v doplněné podobě bylo schváleno.

zdržel se 0

O původním návrhu usnesení se nehlasuje.
K bodu 10
Podnět na změnu ÚP č. parc. 845/1, 845/7, 845/108 a 846/1 v k.ú. Písnice
Předkládá: ing. arch. Kabelová Ivana
Písemný materiál je přílohou zápisu.
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové
zastupitelstva.
Poté 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 případných dalších pozměňujících návrhů. Nikdo
nepodal žádný pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a
poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
pro 8
Doplněné usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 11
Dotazy, připomínky a podněty
Protože nikdo neměl žádné dotazy a připomínky, předsedající Ing. Alinčová ukončila 21. jednání
Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 19:20 hod.

Ověřovatelé: paní Hilmarová Petra
Ing. Vrba Jaroslav

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

Ing. arch. Ivana K a b e l o v á
starostka MČ Praha – Kunratice
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