
Z Á P I S 
 

z 24. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

 
Datum konání:    25.11.2013 
 
Řízení:      Ing. arch. Kabelová Ivana (body 1-5) 
      Ing. Alinčová Lenka (body 6-8) 
Přítomni:     10 členů zastupitelstva MČ 
      Do 18:05  hod .  8 členů Zastupitelstva MČ 

Od 18.05  hod ...9 členů Zastupitelstva MČ 
Od 18.15  hod .10.členů Zastupitelstva MČ   
Od .19.45 hod ...9 členů Zastupitelstva MČ 

      dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     1 (Bc. Preiss Martin)  
Neomluveni:     0  
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Hilmarová Petra 
z minulého zasedání zastupitelstva:     Ing. Alinčová Lenka  

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního   Horký Vladimír 
zasedání zastupitelstva:   Ing. Alinčová Lenka 
 
Návrhový výbor:    Ing. Langr Miloš 
      Ing. Oto Potluka, Ph.D. 
      Hilmarová Petra 
 
Zapisovatelka:     Voříšková Jitka  
 
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová v 18.00 
hod. Po přivítání přítomných členů zastupitelstva a hostů uvedla, že dnešní zasedání ZMČ bude 
řídit do bodu 5 sama a poté předá vedení jednání ZMČ Ing. Alinčové  
 
Předsedající ing. Kabelová dále jen „předsedající“ konstatovala, že Zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (počet přítomných členů Zastupitelstva 8) a dále konstatovala, že Zápis včetně 
Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva ze dne 25.9.2013 byl ověřovateli ing. Alinčovou Lenkou a 
paní Hilmarovou Petrou ověřen.  
 
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru Ing. Langr Miloš 
      Ing. Oto Potluka, Ph.D. 
      Hilmarová Petra 
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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. 
 
Předsedající dále předložila 
-  návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání: Ing. Alinčová Lenka 

 Horký Vladimír 
 
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. 
 

V 18.05 hod se dostavil Ing. Vrba Jaroslav počet zastupitelů 9. 
 
 
Předsedající předložila návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího řádu 7 
dní před jednáním zastupitelstva a současně požádala o stažení bodu 1b týkající se změny 
rozpočtu č. 16. z programu s tím, že se jedná o státní dotaci na povodně. Věcně ani v částkách se 
nic sice nebude měnit, ale Magistrát připravuje metodický pokyn,  jak v rozpočtech HMP a MČ 
zařadit nevyčerpané a vrácené prostředky. Uvedla, že změna rozpočtu č. 16 bude předložena 
k projednání na prosincovém zasedání ZMČ. Dále sdělila, i když materiály k bodu 7 byly 
předloženy později, nejedná se až na bod 7m), který byl komisí stavební doporučen k projednání 
těsně před zastupitelstvem,  o nové záležitosti, protože změny v bodech 7a) až 7l) vyplývají 
z bodu 6.  
 
Předsedající poté dala o stažení bodu 1b Změna rozpočtu č. 16., zvýšení o neinvestiční dotaci ze 
státního rozpočtu 1 306,00 tis. na náklady, které vznikly při povodních a vytrvalých deštích 
v červnu 2013 a o  projednávání bodu 7)  hlasovat  
 
Hlasování:  pro 9   proti  0   zdržel se   0 
Stažení projednávání bodu 1b a projednávání  bodu 7 přijato. 
 
Přítomných zastupitelů se dotázala zda nemají jiný návrh.  
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo nepodal žádný pozměňující či doplňující návrh programu dala 
předsedající dala hlasovat o pozměňujícím návrhu programu 
 
Hlasování:  pro 9   proti 0   zdržel se 0 
Upravený program ZMČ byl schválen. 
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Program: 
1. Změny a úpravy rozpočtu 
2. Zřizovací listina MŠ Kunratice 
3. Zřizovací listina ZŠ Kunratice 
4. Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě se spol. Scionius, a.s. 
5. Odsvěření pozemků č. parc. 2426/3 a 2426/4 v k. ú. Kunratice 
6. Úvodní rozvaha o charakteru území MČ Praha-Kunratice (podklad k Metropolitnímu 

plánu Prahy) 
7. Změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy iniciované MČ Praha-Kunratice 
8. Dotazy, připomínky a podněty 
 
 
 
 
K bodu 1 
1a) Změna rozpočtu č. 15., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP, o příjem odvodu z provozu 
herních přístrojů a jiných her 54,00 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 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

V 18.15 hod se dostavil Dr. Mandík Miloslav počet zastupitelů 10. 
 
Předsedající zopakovala, že stažený bod 1b) změna rozpočtu Změna rozpočtu č. 16 bude 
projednáván na příštím zasedání ZMČ Praha-Kunratice 
 
1c) Změna rozpočtu č. 17., zvýšení o neinvestiční dotaci 1 817,40 tis. Kč pro Základní školu 
v rámci programu Operační program Praha-Adaptibilita (OPPA) s podílem fondů EU  
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.  
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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.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
1d) Změna rozpočtu č. 18.,  zvýšení o přijaté pojistné 43,60 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 10.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
1e) Změna rozpočtu č. 19.,  zvýšení částky převodu do rozpočtu z fondu Domu s chráněnými 
byty o 223,00 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.  
 
Dotaz Ing. Langra k položce PD na změnu využití místnosti pečovatelek na byt ve výši 
28.749,60 Kč zodpověděla ing. Alinčová, která uvedla, že v důsledku změny zákona není nutné 
v DCHB mít místnosti pro pečovatelky, neboť již nejsme povinni poskytovat takové sociální 
služby. V DCHB jsou takové místnosti 2, z nich 1 je pronajata RTH a druhá, na níž se 
zpracovává PD změny využití, bude určena k pronájmu jako dočasný byt. 
 
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 
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pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
Hlasování:  pro 10.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
1f) Změna rozpočtu č. 20., zvýšení o 190,50 tis. Kč ze státního rozpočtu na financování voleb 
do Parlamentu ČR v říjnu 2013  
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 10.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
1g) Úprava rozpočtu č. 10., uvolnění vlastních zdrojů po obdržení dotace z odvodu z výherních 
hracích přístrojů a jiných her 
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 10.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
1h) Úprava rozpočtu č. 11., přesun v par. 3412 SK Slovan  
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 10.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
1i) Úprava rozpočtu č. 12., přesun 40,00 tis. uvnitř par. 2212 silnice  
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 10.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
1j) Úprava rozpočtu č. 13., přesun 44,00 tis. Kč z rezerv na pořízení bezdrátové sítě do 
zasedacích místností radnice  
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 9  proti  0  zdržel se 1 (Hnětkovský) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
1k) Úprava rozpočtu č. 14., přesun 392,00 tis. Kč z rezerv pro potřebu komplexního úklidu 
komunikací  
Předkládá:  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.  
 
Předsedající Ing. Kabelová zevrubně popsala situaci a postup při provádění úklidu, uvedla, že 
firma Komwag má ve smlouvě již zařazen i úklid posypu. 
 
Sdělila, že MČ má v úmyslu oslovit firmy Komwag, Podnik technických služeb a Pražské služby 
a dále vyzvala přítomné zastupitele, aby své návrhy na oslovení případně dalších firem jí zaslali 
e-mailem do pátku 29.11.2013 do 9.00 hod ráno. 
 
K dotazu zastupitele pana Horkého, jakým způsobem se budou uklízet komunikace bez 
obrubníků či chodníků, aby nedošlo k tomu, že se vše shrne do zeleně, předsedající uvedla, že  
úklid bude prováděn včetně krajnic, ze kterých se odstraní sypký materiál. Kontrolou úklidu 
komunikací je pověřen zaměstnanec ÚMČ pan Beneš. 
 
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 10.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 2 
Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřské školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 880  
Předkládá:  Ing. Alinčová Lenka, zástupce starostky 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
Poté předsedající diskuzi uzavřela a vyzvala přítomné zastupitele k podání pozměňujících 
návrhů.   
 
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.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 3 
Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420  
Předkládá:  Ing. Alinčová Lenka, zástupce starostky 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
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Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
Poté předsedající diskuzi uzavřela a vyzvala přítomné zastupitele k podání pozměňujících 
návrhů.   
 
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.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 4 
Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě se spol. SCIONIUS, a.s. 
Předkládá:  Ing. Alinčová Lenka, zástupce starostky 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
Ing. Alinčová v průběhu diskuze zodpověděla dotaz Ing. Langra, který se dotýkal předchozích 
Dodatků jimiž byl již termín prodlužován a přitom nedošlo ke zvýšení nájemného.  
 
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 10.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 5 
Odsvěření pozemků č. parc. 2426/3 a 2426/4 v k.ú. Kunratice 
Předkládá:  Ing. Alinčová Lenka, zástupce starostky 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
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 
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pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
Hlasování:  pro 10.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající Ing. Kabelová pověřila řízením Ing. Alinčovou, místostarostku. 
 
K bodu 6 
Úvodní rozvaha o charakteru území MČ Praha-Kunratice (podklad k Metropolitnímu plánu 
Prahy)  
Předkládá:  Ing. arch. Kabelová Ivana, starostka 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. V diskuzi vystoupili zastupitelé Ing. Vrba, 
Ing. Kabelová, Dr. Mandík a Ing. Alinčová. Z řad veřejnosti jako host vystoupil Ing. Barák a pan 
Majer. 
 
Ing. Barák vystoupil se 4 podněty. Zpochybnil nutnost budování chodníků v ulici U Rakovky a 
zeptal se, proč se neopravují některé frekventované komunikace, např. ul. Golčova. Dále si 
stěžoval na to, že  ul. Pod Javory používají bezdůvodně k parkování i těžké automobily, a to i 
v nočních hodinách a je většinou nemožné se dovolat městské policie. Na závěr Ing. Barák 
upozornil na potřebu řešit dešťové vody v ul. Pod Javory (v úseku mezi ul. Vídeňskou a Do 
Dubin), a požádal, aby zastupitelstvo přehodnotilo svůj návrh na řešení zástavby při jižním okraji 
ulice U Javoru.  
 
Ing. Kabelová vysvětlila problematiku ul. U Rakovky (těžká nákladní doprava) a ing. Alinčová 
vysvětlila, že ve finančních možnostech MČ je opravit plošně pouze ulice, kde nebude do 
budoucna docházet k zásahům do inženýrských sítí.  Ing. Barákovi bylo doporučeno, aby zvláště 
ve večerních hodinách kontaktoval městskou policii sídlící v ul. Táborská, kde je stálá služba a 
hovory jsou monitorovány. Ing. Kabelová přislíbila, že dešťovými vodami v ul. Pod Javory se 
budou zabývat příslušné komise.  
 
Pan Majer upozornil na nedodržování dopravního značení u řeznictví na nám. prezidenta 
Masaryka zejména v poledních hodinách.  
 
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 10.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

V 19.45 hod odchod Ing. Oto Potluky počet zastupitelů 9. 
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K bodu 7 
Změny Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy iniciované MČ Praha-Kunratice  
Předkládá:  Ing. arch. Kabelová Ivana, starostka 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva, uvedla, že změny a)-l) vyplývají z Úvodní rozvahy MČ P-Ku projednávané na 
dnešním zasedání v předchozím bodě 6. Poté bylo přistoupeno k projednávání změn po 
jednotlivých bodech. 
 
7a  
Ing. Kabelová zrekapitulovala podnět na změnu UP 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 
Usnesení bylo schváleno. 
 
7b  
Ing. Kabelová zrekapitulovala podnět na změnu UP 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 
Usnesení bylo schváleno. 
 
7c  
Ing. Kabelová zrekapitulovala podnět na změnu UP 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 
Usnesení bylo schváleno. 
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7d  
Ing. Kabelová zrekapitulovala podnět na změnu UP k tomuto bodu, který obdrželi všichni 
členové zastupitelstva. 
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K tomuto podnětu proběhla diskuze 
dotýkající se pozemku parc. č. 1759 (část).  
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů.  
 
Člen návrhového výboru Ing. Langr předložil následující návrh na změnu znění usnesení takto: 
24.7d/2 s c h v a l u j e   
podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 1728, 
1731/1, 1731/2, 1733/1, 1733/2, 1745/1 (část), 1745/2 a 2466/1 (část) v k. ú. Kunratice z funkce 
veřejné vybavení (VV) na funkci sportu (SP), změnu na pozemku 1745/1 (část) z funkce čistě 
obytné (OB) na funkci sportu (SP), změnu na pozemku 1759 (část) z funkce čistě obytné (OB) 
na funkci sportu (SP) a změnu na pozemku 1759 (část) z funkce čistě obytné (OB) na funkci 
zeleň městská a krajinná (ZMK) 
z důvodu zájmu městské části na stabilizaci stávajícího využití uvedených pozemků pro sport a 
zeleň 
 
Nikdo další již nepodal žádný pozměňující návrh, předsedající dala nejprve hlasovat o 
pozměňujícím návrhu usnesení  
Hlasování:  pro 9.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
7e  
Ing. Kabelová zrekapitulovala podnět na změnu UP 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 
Usnesení bylo schváleno. 
 
7f  
Ing. Kabelová zrekapitulovala podnět na změnu UP 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 
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pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
Hlasování:  pro 9.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
7g  
Ing. Kabelová zrekapitulovala podnět na změnu UP 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 
Usnesení bylo schváleno. 
 
7h  
Ing. Kabelová zrekapitulovala podnět na změnu UP k tomuto bodu, který obdrželi všichni 
členové zastupitelstva. 
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K tomuto podnětu proběhla diskuze 
dotýkající se pozemku parc. č. 2349/5 (část a 2349/1.  
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů.  
 
Člen návrhového výboru Ing. Langr předložil následující návrh na změnu znění usnesení takto: 
24.7h/2 s c h v a l u j e   
podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc. 2349/1 v k. 
ú. Kunratice z funkce orná půda, plochy pro pěstování zeleniny (OP)/vysokoškolské (ZVS) na 
funkci čistě obytnou (OB) 
z důvodu, že potřeba rezerv pro vysoké školy nebyla prokázána a změnou by došlo ke 
zhodnocení pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 
Nikdo další již nepodal žádný pozměňující návrh, dala předsedající nejprve hlasovat o 
pozměňujícím návrhu usnesení  
Hlasování:  pro 9.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
O původním návrhu usnesení se nehlasuje.  
 
7i  
Ing. Kabelová zrekapitulovala podnět na změnu UP 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 9.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
7j  
Ing. Kabelová zrekapitulovala podnět na změnu UP 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 
Usnesení bylo schváleno. 
 
7k  
Ing. Kabelová zrekapitulovala podnět na změnu UP 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 
Usnesení bylo schváleno. 
 
7l  
Ing. Kabelová zrekapitulovala podnět na změnu UP 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 
Usnesení bylo schváleno. 
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7m  
Ing. Kabelová zrekapitulovala podnět na změnu UP 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.   proti  0   zdržel se  1 (dr. Mandík) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
K bodu 8 
Dotazy, připomínky a podněty 
a) Termín příštího zasedání zastupitelstva MČ je dohodnut na 11.12.2013 od 18.00 hod. 
 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing. Alinčová 
ukončila 24. jednání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 21.05 hod. 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  Ing. Alinčová Lenka      ................................................................... 
 
  p. Horký Vladimír           .........……………..........…………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Ivana   K a b e l o v á  
starostka MČ Praha – Kunratice 


