
Z Á P I S 
 

z 25. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

 
Datum konání:    11.12.2013 
 
Řízení:      Ing. arch. Kabelová Ivana (body 1-6) 
      Ing. Alinčová Lenka (body 7-9) 
Přítomni:     9 členů zastupitelstva MČ 
      Do 18.10  hod      7 členů Zastupitelstva MČ 

Od 18.10  hod      8 členů Zastupitelstva MČ 
Od 20.00  hod      9 členů Zastupitelstva MČ   

      dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     2 (Bc.Martin Preiss, Ing.Oto Potluka,Ph.D.)  
Neomluveni:     0 
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Horký Vladimír  
z minulého zasedání zastupitelstva:     Ing. Alinčová Lenka  

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního   Ing.Jaroslav Vrba 
zasedání zastupitelstva:   Ing.Miloš Langr 
 
Návrhový výbor                                             Vraný Jiří 
                                                                       Hnětkovský Jan 
                                                                       Hilmarová Petra 
 
Zapisovatelka:     Andrlová Dagmar  
 
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 do bodu 6 bude řídit ona a poté pověří řízením zasedání Ing. Alinčovou.  
 
Předsedající Ing. Kabelová dále jen „předsedající“ konstatovala, že Zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (počet přítomných členů Zastupitelstva 7) a dále konstatovala, že Zápis včetně 
Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva ze dne 25.11.2013 byl ověřovateli ing. Alinčovou Lenkou 
a panem Horkým Vladimírem ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru Hilmarová Petra 
      Vraný Jiří 
      Hnětkovský Jan 
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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:  Ing.Vrba Jaroslav 

       Ing.Langr Miloš 
 
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 paní Dagmar Andrlovou 
 
Předsedající se přítomných zastupitelů dotázala, zda nemají nějaký návrh na doplnění programu 
jednání. Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal žádný pozměňující či doplňující návrh programu 
předsedající předložila návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího řádu 7 
dní před jednáním zastupitelstva a dala o návrhu programu hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 7   proti 0.   zdržel se  0 
 
Program byl schválen. 
 
 
Program: 
1. Změny a úpravy rozpočtu, pověření k provedení rozpočtových opatření v době od 

12.12. do 31.12.2013 
2. Revokace usnesení č. 15.1 z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 

12.11.2012 
3. Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria roku 2014 
4. Úplatný převod pozemků č. parc. 1507 a 1528 v k. ú. Kunratice 
5. Narovnání vlastnického práva k pozemku č. parc. 2480/8 v k. ú. Kunratice 
6. Revokace usnesení č. 21.4 z 21. zasedání  Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 

24.6.2013  
7. Změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy iniciované právnickými a 

fyzickými osobami  
8. Doplnění textové části Úvodní rozvahy MČ Praha-Kunratice o charakteru území  MČ 
9. Dotazy, připomínky a podněty 
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K bodu 1 
1a) 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 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
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 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
Hlasování:  pro 7   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

V 18.10 hod se dostavil Dr. Mandík Miloslav počet zastupitelů 8. 
 

1b) Změna rozpočtu č. 21., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 194,40 tis. Kč pro Základní 
školu na integraci žáků – mzdové náklady asistentů pedagoga 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
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 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
Hlasování:  pro 7   proti  0   zdržel se   1 (Dr.Mandík) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
1c) Změna rozpočtu č. 22., zvýšení o neinvestiční dotaci 99,50 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva 
vnitra-GŘ Hasičského záchranného Sboru pro JSDH a úprava označení  v důsledku záměny 
zdrojů již dříve poskytnuté dotace pro JSDH podle důvodové zprávy 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
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.  
 
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   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
1d) Úprava rozpočtu č. 15., přesun 29,00 tis. v par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
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 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
Hlasování:  pro 8   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
1e) Návrh na vydání předběžného souhlasu s provedením rozpočtových opatření starostce MČ 
a předsedovi finančního výboru v období od 12.12.2013 do 31.12.2013 

Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 
Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 

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 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
Hlasování:  pro 8   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
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1f) Úprava rozpočtu č. 16., přesun uvnitř paragrafu 5512 požární ochrana 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing.Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
K tomuto bodu proběhla diskuze dotýkající projednávaného bodu. 
 
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   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 2 
Revokace usnesení č. 15.1 z 15. zasedání ZMČ Praha Kunratice dne 12.11.2012 

Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 
Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 

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 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
Hlasování:  pro 8   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 3 
Návrh pravidel hospodaření MČ Praha Kunratice v období rozpočtového provizoria na rok 
2014 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing.Alinčová 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   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 4 
Úplatný převod pozemkové parcely parc. č. 1507 o výměře 566 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost,  a pozemkové parcely parc.č. 1528 o výměře 1167 m2, druh pozemku  zahrada, zapsané 
na LV 1812 v k.ú. Kunratice 
Předkládá:       Ing. Lenka Alinčová 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
Ing.Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. V diskuzi Ing. Alinčová zodpověděla dotazy 
týkající cen za jednotlivé pozemky. K dotazu na parc. 1507 Ing. Kabelová Uvedla, že tato je 
zařazena v 01 jako zeleň a současně se pozemek nachází v biokoridoru. Dále sdělila, že není 
přesně určeno na co budou využity finanční prostředky získané z prodeje předmětných pozemků.  
 
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 7   proti  0   zdržel se   1/Langr/ 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 5 
narovnání vlastnického práva k předmětné nemovitosti parc.č. 2480/8 v k.ú. Kunratice (zrušení 
duplicitního zápisu vlastnického práva), a to formou souhlasného prohlášení o uznání vlastnického 
práva k pozemku parc.č. 2480/8 v k.ú. Kunratice v katastru nemovitostí ve prospěch  duplicitních 
vlastníků Jany Krištůfkové i.d. ½ a Zdeňka Krištůfka i.d. ½. 
Předkládá:       Ing. Lenka Alinčová 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing.Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuze 
k probíranému bodu. 
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů.  
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Ing.Alinčová poté předložila pozměňující návrh usnesení 25.5/2 v tomto znění: 
 
25.5/2 s c h v a l u j e 

narovnání vlastnického práva k předmětné nemovitosti parc.č. 2480/8 v k.ú. Kunratice (zrušení 
duplicitního zápisu vlastnického práva), a to formou souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva 
k pozemku parc.č. 2480/8 v k.ú. Kunratice v katastru nemovitostí ve prospěch  duplicitních vlastníků 
Jany Krištůfkové i.d. ½ a Zdeňka Krišt ůfka i.d. ½. za podmínky, že Jana a Zdeněk Krištůfkovi 
ponesou veškeré finanční náklady související s narovnáním vlastnického práva.  
 
Nikdo další již nepodal žádný pozměňující návrh, předsedající dala nejprve hlasovat o 
pozměňujícím návrhu usnesení  
Hlasování:  pro 8.   proti  0   zdržel se  0 
Návrh usnesení v pozměňujícím znění byl schválen. 
 
O původním návrhu o usnesení se nehlasuje. 
 
K bodu 6 
6a) revokace usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice č. 4 ze dne 24.6.2013  
Předkládá:       Ing. Lenka Alinčová 
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 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
Hlasování:  pro 8   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
6b) Revokace usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice č.5 ze dne 24.6.2013 
Předkládá:       Ing. Lenka Alinčová 
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 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
Hlasování:  pro 8   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 7 
Změny Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy iniciované právnickými a fyzickými 
osobami  
Předkládá:  Ing. arch. Kabelová Ivana, starostka 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva a uvedla, že všichni žadatelé byli informováni dopisem o dnešním zasedání ZMČ, 
kde budou projednány jejich návrhy. Poté bylo přistoupeno k projednávání změn po jednotlivých 
bodech. 
 
7/2a  
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  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
7/2b 
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 7   proti  1 (Langr) zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
7/3 
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. 
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Hlasování:  pro 8.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo  schváleno. 
 
 
7/4a 
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  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
7/4b 
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  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
7/4c 
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  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
7/4d 
Ing. Kabelová zrekapitulovala podnět na změnu UP 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.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
7/4e 
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  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
7/4f 
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  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
7/4g 
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 8.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
7/4h 
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  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
7/4i 
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  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
7/4j 
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  0 
Usnesení bylo schváleno. 
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7/4k 
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  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
7/4l 
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  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
7/4m 
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  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
7/4n 
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 8.   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

Ve 20.00 hod. se dostavil p.Horký Vladimír počet zastupitelů 9 
 
 
K bodu 8  
Doplnění textové části Úvodní rozvahy MČ Praha-Kunratice o charakteru území MČ 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 
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 došlo k úpravě některých bodů, a 
sice v kapitole Charakter a popis území ...  bod 4 DP – Městské parky a bodu 5 DP – Vltava a 
v kapitole Parky ve správě MČ, návrh nových parků – viz příloha zápisu 
 
Vzhledem k tomu, že již 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:  pro 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 9 
Dotazy,připomínky a podněty 
a) Ing. Langr předložil podnět k přijetí návrhu usnesení, které by se týkalo se zpřístupnění té 
části zámeckého parku, která je ve správě Muzea v tomto znění: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice 
 schvaluje 
návrh požádat vedení Národního Muzea o možnost zpřístupnit veřejnosti park přilehlý ke 
Kunratickému zámku 
 

ukládá 
Starostce zahájit kroky vedoucí k realizaci tohoto usnesení 
 
 
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 
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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. 
 
 
b) Ing. Karban (veřejnost) se vrátil k zasedání Zastupitelstva MČ č. 23. z 25.9.2013 (body 2 a 3), 
kde byla kladně projednána jeho žádost o souhlas s navýšením míry kódu využití území, a kde 
nebylo přijato usnesení k návrhu na zrušení souhlasu MČ s urbanistickou studií lokality Naqd 
Šeberákem z roku 2009. Požádal zastupitelstvo, aby jednání o platnosti urbanistické studie 
dokončilo. Ing. Kabelová v této souvislosti předložila návrh na uspořádání neveřejné porady 
členů zastupitelstva MČ, k této problematice v 2. polovině ledna 2014. K návrhu na uspořádání 
porady nebyla vznesena žádná připomínka.  
 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy,připomínky či podněty, předsedající Ing.Alinčová ukončila 
25.zasedání Zastupitelstva MČ v 21.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:   Ing.Jaroslav Vrba           ……………………………………….. 
 
 
  Ing.Miloš Langr             ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.arch.Ivana K a b e l o v á 
Starostka MČ Praha-Kunratice 


