
Z Á P I S 
 

z 27. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

Datum konání:    10.3.2014 

Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  

Přítomni:     10 členů zastupitelstva MČ 

      Do 18.10  hod      7 členů Zastupitelstva MČ 

Od 18.10  hod      9 členů Zastupitelstva MČ 

Od 20.10  hod     10 členů Zastupitelstva MČ 

 

      dle prezenční listiny 

Omluveni: 1 (MUDr.Mandík Miloslav) 

Neomluveni:     0 

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Horký Vladimír 

z minulého zasedání zastupitelstva:  Ing.arch.Kabelová Ivana   

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního   Ing.Alinčová Lenka 

zasedání zastupitelstva:   Ing.Vrba Jaroslav 

Návrhový výbor                                             Vraný Jiří 

                                                                       Hnětkovský Jan 

                                                                       Ing.Potluka Oto,Ph.D. 

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 předala vedení jednání zástupci starostky 

Ing. Lence Alinčové (dále jen „předsedající“).  

 

Předsedající  konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné (počet přítomných členů 

Zastupitelstva 7) a dále konstatovala, že Zápis včetně Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva ze 

dne 13.2.2014 byl ověřovateli Ing.arch.Kabelovou Ivanou a Horkým Vladimírem ověřen.  

 

Poté předložila  

- návrh na složení návrhového výboru Vraný Jiří 

      Ing.Potluka Oto,Ph.D. 

      Hnětkovský Jan 

 

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.Alinčová Lenka 

       Ing.Vrba Jaroslav 
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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. 

 

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: 

1a. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2014 pro ZŠ a návrh rozpočtu 

      doplňkové činnosti ZŠ 

1b. Soupis darů přijatých ZŠ Kunratice do konce r. 2013 

2a. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2014 pro MŠ 

2b. Soupis darů přijatých MŠ Kunratice do konce r. 2013 

3a. Návrh rozpočtu MČ pro rok 2014 v hlavní činnosti 

3b. Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ pro rok 2014 

4. Návrh rozpočtového výhledu MČ na období let 2015-2019 

5. Návrh na odejmutí pozemků  č. parc. 2343/139, 2343/140, 2428/10    

      a 2343/236 v k.ú. Kunratice ze správy MČ 

6. Předběžný souhlas se změnou ÚP SÚ HMP na pozemcích č. parc.   

      804/119, 804/120 a 804/12 v k.ú. Kunratice 

7. Revokace usnesení zastupitelstva MČ Praha-Kunratice přijatého    

    v bodu 2 18. zasedání dne 21.10.2009 

      8. Stanovisko MČ k dopravnímu napojení spol. SAPA na  Kunratickou  spojku 

      9. Dotazy, připomínky a podněty 

 

V 18.10 hod se dostavili Vladimír Horký, Ing.Ĺubomír Rosík počet zastupitelů 9. 

 

K bodu 1a 

 Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2014 pro ZŠ a návrh rozpočtu 

doplňkové činnosti ZŠ 

Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

 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 9   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 1b 

Soupis darů přijatých ZŠ Kunratice do konce r. 2013 

Předkládá:      Ing.Alinčová Lenka 

 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 9   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 2a 

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2014 pro MŠ 

Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

 Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 

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. 

 

 

K bodu 2b 

Soupis darů přijatých MŠ Kunratice do konce r. 2013 

Předkládá:      Ing.Alinčová Lenka 

 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.  
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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. 

 

 

K bodu 3a 

Návrh rozpočtu MČ pro rok 2014 v hlavní činnosti 

Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

 Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 

 

Předsedající Ing. Alinčová před rekapitulací tohoto bodu předložila návrh na přesun částky 

1,800,00 tis. Kč z par. §2212 silnice položka 6122 na par. 6409 ost. činnosti, pol. 5901 

nespecifikované rezervy. Uvedla, že částka 1 800,00 tis. Kč byla určena na instalování radarů do 

ul.K Verneráku tato instalace nebude realizována.  

 

Dále uvedla, že přesunem částky 1 800,00 tis. Kč, plánované na instalování radarů v ul. 

K Verneráku, do rezerv rozpočtu dojde k úpravě Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 k tomuto bodu takto: 

 

v Příloze č. 1: 

snižuje se par. 2212 silnice, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení -1 800,00 tis. Kč 

přesouvá se na par. 6409 ost. činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy 1 800,00 tis. Kč. 

Objem výdajů rozpočtu se nemění, činí  78 601,00 tis. Kč 

z toho běžné výdaje 31 675,00 tis. Kč 

kapitálové výdaje 46 926,00 tis. Kč. 

 

v Příloze č. 2 (tis. Kč): 

Paragraf 2212 Silnice činí: běžné výdaje 4 102,00  

                                   kapitálové výdaje 10 613,00 

                                   celkem 14 715,00 14 715,00 tis.Kč 

Paragraf 6409 Ostatní činnosti, n. rezervy činí 2 510,00  2 510,00 tis. Kč  

  

Celkem běžné výdaje 31 675,00 

 

Celkem kapitálové výdaje 46 926,00 

Objem výdajů  78 601,00 78 601,00 tis. Kč. 

 

Poté se přítomných zastupitelů dotázala, zda souhlasí s předloženou úpravou Přílohy č. 1 a 2. 

Všichni přítomní zastupitelé byli pro (9). Návrh na přesun částky 1800,00 tis. Kč byl přijat. 

 

Ing. Potluka poté zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 

zastupitelstva-příjmy daňové a nedaňové, přijaté dotace.  

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
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Ing.arch.Kabelová poté na žádost Ing. Rosíka zrekapitulovala návrh rozpočtu MČ po jednotlivých 

položkách. 

 

Ing. Langr – uvedl, že chybí rezerva v rozpočtu na rekonstrukci ul. K Zeleným domkům, 

Golčova,Volarská a K Betáni. Ing. Kabelová odpověděla, že  rekonstrukci uvedených ulic nelze 

vzhledem k výši potřebných finančních prostředků provádět z rozpočtu MČ, ale z pouze z dotace 

od hl. m. Prahy. Dále uvedl, že chybí rezerva v rozpočtu na propojení cyklostezky Vestec-,Braník-

Šeberov. Ing. Kabelová odpověděla, že existuje projekt na uvedené propojení, který byl pořízen 

z prostředků MČ Kunratice a MČ Šeberov, a je v platnosti i stavební povolení. Realizace byla 

přislíbena hl. m. Prahou. Dále chybí rezerva v rozpočtu na výstavbu multifunkčního sportoviště a 

nejsou rezervy na rekonstrukci části zámeckého parku, která je v současné době v majetku státu. 

Ing. Kabelová odpověděla, že na multifunkční sportoviště nebyl dosud vytipován vhodný 

pozemek, a že tudíž neexistuje ani potřebná projektová dokumentace. Podobně je tomu i u uvedené 

části zámeckého parku – MČ k němu nemá dosud žádné dispoziční právo. Schvalovat proto 

rezervu na financování těchto záměrů je předčasné. Připomínka p.Horkého - jestli nám nebudou 

chybět finance na provoz školy, až ji rozšíříme. Ing. Kabelová odpověděla, že k rozšíření školy 

dojde až koncem roku, proto navýšení financí na provoz školy přichází v úvahu až příští rok. 

 

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 6   proti  1 (Ing.Langr) zdržel se 2 (p.Horký, 

Ing.Rosík) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 3b 

Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ pro rok 2014 

Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

 Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 

Ing. Potluka 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 9   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 4 

Návrh rozpočtového výhledu MČ na období let 2015-2019 

Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

 Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 

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 9   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 5 

Návrh na odejmutí pozemků  č. parc. 2343/139, 2343/140, 2428/10 a 2343/236 v k.ú.  Kunratice 

ze správy MČ 

Předkládá:      Ing.Alinčová Lenka 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

Ing.Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 

zastupitelstva.  

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  

Mezi zastupiteli proběhla diskuze týkající se oplocení. 

 

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. 

 

 

K bodu 6 

Předběžný souhlas se změnou ÚP SÚ HMP na pozemcích č. parc. 804/119, 804/120 a 804/12 

v k.ú. Kunratice 

Předkládá:      Ing.Alinčová Lenka 

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 9   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Ve 20.10.hod se dostavila pí Petra Hilmarová, počet zastupitelů 10 

 

K bodu 7 

Revokace usnesení zastupitelstva MČ Praha-Kunratice přijatého v bodu 2 18. zasedání dne 

21.10.2009 
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Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

Ing.arch.Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 

zastupitelstva.  

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  

Ing.Langr upozornil, že jako zúčastněná osoba se zdrží hlasování pro podjatost (je členem 

představenstva PRE Distribuce). 

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:  pro 7  proti  0  zdržel se 3 (Ing.Langr,Ing.Rosík,p.Horký) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 8 

Stanovisko MČ k dopravnímu napojení spol. SAPA na  Kunratickou  spojku 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

  

Ing.arch.Kabelová 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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 9 

Ing.arch Kabelová požádala zastupitele o tip na firmy opravující chodníky. P.Horký informoval o 

zvýšeném vykrádání aut parkujících v ul.Volarské a požádal o možnost informovat Městskou 

policii a požádat ji o zvýšený dohled. 

 

 

Protože již nikdo neměl žádné dotazy,připomínky či podněty, předsedající Ing.Alinčová ukončila 

27.zasedání Zastupitelstva MČ v 20.45 hod. 
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Ověřovatelé:   Ing.Alinčová Lenka……………………………………….. 

 

 

  Ing.Vrba Jaroslav       ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.arch.Ivana K a b e l o v á 

starostka MČ Praha-Kunratice 


