ZÁPIS
z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:

15.8.2013

Řízení:

Ing. arch. Kabelová Ivana

Přítomni:

7 členů zastupitelstva MČ
dle prezenční listiny

Omluveni:
Neomluveni:

4 (Ing. Langr, p.Horký, Bc. Preiss, p. Hnětkovský)
0

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

Hilmarová Petra
Ing. Vrba Jaroslav
ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

Hilmarová Petra
Vraný Jiří

Návrhový výbor:

Dr. Mandík Miloslav
Ing. Alinčová Lenka
Ing. Vrba Jaroslav

Zapisovatelka:

Voříšková Jitka

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová dále
jen „předsedající“. Předsedající poté konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné (počet
přítomných členů Zastupitelstva 7) a dále konstatovala, že Zápis včetně Usnesení z 21. zasedání
zastupitelstva ze dne 24.6.2013 byl ověřovateli Ing. Vrbou Jaroslavem a paní Hilmarovou Petrou
ověřen.
Poté předložila
- návrh na složení návrhového výboru

Dr. Mandík Miloslav
Ing. Alinčová Lenka
Ing. Vrba Jaroslav

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.
Předsedající dále předložila
- návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání: paní Hilmarová Petra
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pan Vraný Jiří
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 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.
Předsedající poté předložila návrh na rozšíření programu jednání o bod nazvaný „Úprava
rozpočtu č. 3“, který by byl projednáván pod bodem 2), a k němuž byly podklady dnešního dne
rozeslány všem členům Zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že již nikdo nepodal žádný pozměňující či doplňující návrh programu dala
předsedající dala hlasovat o pozměňujícím návrhu programu doplněném dle výše uvedeného
návrhu Ing. Kabelové.
Hlasování:
pro 7
proti 0
Doplněný návrh programu ZMČ byl schválen.

zdržel se 0

Program:
Program:
1. Změna rozpočtu č. 12
2. Úprava rozpočtu č. 3
3. Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1
Změna rozpočtu č. 12., zvýšení výdajů rozpočtu o 7.885,00 tis. Kč na akci Zjednodušené
opravy komunikací Kunratice a na běžné opravy komunikací
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 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 7
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 2
Úprava rozpočtu č. 3., přesun 45,00 tis. Kč z rezerv pro výměnu zastaralého a pomalého
počítačového vybavení ÚMČ
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 7
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

K bodu 3
Dotazy, připomínky a podněty
1) Předsedající Ing. Kabelová informovala o nezávazné nabídce Podniku tech. služeb Praha na
čištění ulic (cena do 350 tis Kč a jednalo by se o 4.etapy), čištění by se provádělo až po
opravách komunikací. Ing. Alinčová, pan Vraný a paní Hilmarová navrhli, aby se takové
čištění nechalo až na jaro při jarním úklidu.
2) Předsedající Ing. Kabelová informovala o schůzkách zastupitelů k územnímu plánu.
Předpokládá, že podklady bude mít od ZHMP příští týden. Dala k uvážení, zda by se téma
ÚP nemělo otevřít na schůzce zastupitelů s veřejností.
3) Dr. Mandík vznesl dotaz dotýkající budoucnosti objektu tzv. bývalé Atalanty ve vlastnictví
Rezidence Zelený svět. Ing. Kabelová uvedla, že rozhodnutí vydá ÚMČ Praha 4, stavební
odbor. K podnětu dr. Mandíka, který uvedl, že problém vidí i v tom, že budova není
zabezpečená a zdržují se v ní bezdomovci uvedla ing. Kabelová, že požádá Městskou policii
o to, aby průběžně kontrolovala dění v samotném objektu a dá podnět, aby ÚMČ vyzval
majitele k zabezpečení objektu, jeho úklidu a odstranění přerostlé zeleně.
4) Ing. Alinčová podala informaci o tom, že byla dána výpověď nájemci kuchyně v DCHB a
informovala o tom, jak bude zajištěno stravování pro stávající strávníky.
5) Předsedající Ing. Kabelová poté udělila slovo ředitelce mezinárodní mateřské montessori
školky Vrbičky paní Nině Kodymové, která představila mateřskou školku, dále uvedla, že by
rádi v Kunraticích vybudovali i ZŠ, jejíž kapacita by byla cca 40 dětí, jednalo by se o
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smíšené třídy po 20 dětech. Přítomné zastupitele seznámila s tím, že pro svůj záměr hledají
vhodné prostory a vznesla dotaz, zda někdo z nich neví o prostorách, které by byly
k pronájmu a pro daný účel vhodné. K tomuto tématu poté proběhla diskuze dotýkající se
řešení dopravy a případně vhodné lokality a objektu.

Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing. Alinčová
ukončila 22. jednání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 19:20 hod.

Ověřovatelé: paní Hilmarová Petra
pan Vraný Jiří

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

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