ZÁPIS
z 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:
Řízení:
Přítomni:

23.7. 2018
Ing. Alinčová Lenka
11 členů Zastupitelstva MČ
dle prezenční listiny

Omluveni:

0

Neomluveni:

0

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

Ing. Karel Fíla M.Sc.
Milan Matoušek
ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

Ing.Svatomír Mydlarčík.
Milan Matoušek

Návrhový výbor

Ing.Jaroslav Vrba
Jiří Vraný
Ing.Pavel Čihák

Zapisovatelka:

Lucie Nejedlá

Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 27. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Kunratice je nahráváno pro účely pořízení zápisu.
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčová v 18.00 hod (dále
jen „předsedající“). Po přivítání přítomných členů zastupitelstva a hostů konstatovala, že
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (počet přítomných členů Zastupitelstva 11) a dále konstatovala,
že Zápis včetně usnesení z 26. zasedání zastupitelstva ze dne 27.6.2018 byl ověřovateli Ing.
Karlem Fílou M.Sc a Milanem Matouškem ověřen.
Poté předsedající předložila návrh na složení návrhového výboru následovně: Ing.Jaroslav Vrba,
Jiří Vraný, Ing.Pavel Čihák
Předsedající se přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný
jiný návrh. O návrhu dala hlasovat.
Hlasování:
pro
9
proti 0
zdržel se 2 (Vraný, Vrba)
Návrh byl přijat.
Předsedající předložila návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání následovně: Milan
Matoušek a Ing. Svatomír Mydlarčík
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Předsedající se přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný
jiný návrh. O návrhu dala hlasovat.
Hlasování:
pro
11
proti 0
zdržel se 0
Návrh byl přijat.
Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Lucii Nejedlou.
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 11
Program byl schválen.

zdržel se 0

proti 0.

Program:
1. Změny a úpravy rozpočtu 2018
2. Připomínky k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy
(Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m.
Prahy na udržitelný rozvoj území
3. Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu
s chráněnými byty a jeho obyvatel za období 1.1. až 30.6.2018
4. Různé
K bodu 1a
27.1a Změna rozpočtu č. 11., zvýšení o vrácení daně z příjmu právnických osob za období
roku 2017, zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 1 691,7 tis. Kč
Předkládá:
Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru
Ing. Langr 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 11

proti 0

zdržel se 0

K bodu 1b
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27.1b Změna rozpočtu č. 12., uzavření finančního vypořádání se státním rozpočtem a
rozpočtem HMP roku 2017 odvod 104,2 tis. Kč
Předkládá:

Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru

Ing. Langr 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 11

proti 0

zdržel se 0

K bodu 1c
27.1c Změna rozpočtu č. 13., zvýšení o 1 085,4 tis. Kč, o prostředky projektu z Operačního
programu Praha-pól růstu pro ZŠ Kunratice, Předškolní 420
Předkládá:

Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru

Ing. Langr 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 11

proti 0

zdržel se 0

K bodu 1d
27.1d Úprava rozpočtu č. 11., přesun 10,0 tis. v par. 5512 požární ochrana
Předkládá:

Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru

Ing. Langr 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 11

proti 0

zdržel se 0

K bodu 1e
27.1e Úprava rozpočtu č. 12., uvolnění vlastních zdrojů 9 600,0 tis. Kč investičních výdajů
par. 2212 silnice a aktualizace rozpisu pol. 6121
Předkládá:

Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru

Ing. Langr 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 11

proti 0

zdržel se 0

K bodu 2
27.2 Připomínky k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) a
Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Vzhledem k účasti veřejnosti, předsedající nejprve seznámila přítomné s historií tvorby všech
pražských územních plánů od 90. let minulého století. Vysvětlila, že MČ byla při přípravě návrhu
Metropolitního plánu pozvána ke dvěma konzultacím bez možnosti jakékoliv přípravy. Konzultací
se účastnili: Ing. Alinčová, Ing. arch. Ivana Kabelová, Ing. arch. Jaromír Myška, Ivana Klofáčová
(stavební technik ÚMČ), Ing. František Kořán (předseda stavební komise). Na těchto konzultacích
MČ na místě provedla porovnání předloženého návrhu s Konceptem schváleným ZMČ v r. 2013
a podle toho také podala písemné připomínky, byť to od ní požadováno nebylo. MČ poskytla IPR
jak Koncept, tak všechny územní studie, které měla k dispozici. Ze všech podnětů však IPR
zapracoval do návrhu Metropolitního plánu (MP) pouze obchvat Kunratic a rozšíření hřbitova.
Dále vysvětlila, že ihned po zveřejnění návrhu MP svolala pracovní skupinu ve složení Ing. arch.
Jaromír Myška, Ing. arch. Ivana Kabelová, Ing. Roman Kyselý (zástupce OS Pro Kunratice), Ivana
Klofáčová (stavební technik ÚMČ) a Ing. Miloš Langr. Ing. Myška s Ing. Kabelovou zpracovali
podrobný rozbor k návrhům jednotlivých lokalit dle členění návrhu MP. Ing. Myška zpracoval

Strana 4 (celkem 7)

Zápis z 27.zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 23.7.2018

obecné připomínky. Dále byl doporučen ke schválení návrh připomínek pořízený Svazem
městských částí hl. m. Prahy.
Ing. arch. Myška podrobně uvedl rozbor obecné části, kde vysvětlil, v čem je navržený MP
v rozporu se zákonnými normami. Vysvětlil, že v případě, že by ZMČ do konce termínu k podání
připomínek (27.7.2018) neschválilo žádné připomínky k návrhu MP, vyloučilo by se z možnosti
podávat připomínky v dalších kolech. Nejvíce nespokojených poznámek z řad zastupitelů padlo
na malý časový prostor k prostudování návrhu MP. Arch. Myška vysvětlil, že je sice neobvyklé
vyhlásit připomínkování tak závažného dokumentu doprostřed prázdnin, ale zákon porušen nebyl.
Pracovní skupina připomínky zpracovávala ihned po doručení podkladů (map a legendy)
v polovině května. Materiál byl zkompletován a předán zastupitelům MČ k prostudování na
jednání posledního ZMČ dne 27.6.2018. Zastupitelé měli tak na prostudování připomínek
k návrhu MP čas více jak tři týdny. Žádné náměty či připomínky nikdo další z řad zastupitelů
nepodal. Návrh připomínek byl zveřejněn týden před dnešním jednáním ZMČ na webových
stránkách MČ a byli na to upozorněni členové komisí stavební, dopravy a životního prostředí. Člen
komise životního prostředí Ing. Petr Hobza vznesl námitku, že v připomínkách ke konkrétním
lokalitám nejsou výtky k úbytku zeleně. Arch. Myška vysvětlil, že značný úbytek zeleně a
neexistence ploch vymezených jako veřejná vybavenost je problém celého návrhu MP a proto to
bylo uvedeno v obecných výtkách. Jiří Vraný se dotázal, zda MČ poskytla IPR Studii KunraticeJih. Ing. Alinčová potvrdila, že tuto studii poskytla jednotlivým složkám IPR (doprava, vodní toky,
zeleň) včetně ředitele IPR a odboru územního rozvoje MHMP.
Na závěr předsedající vysvětlila, že připomínky MČ jsou seřazeny do tří bloků. První jsou obecné
připomínky zpracované arch. Myškou. Druhé jsou připomínky zpracované Svazem městských
částí hl. m. Prahy (hodně se shodují s připomínkami arch. Myšky, ale jsou více zpracované po
právní stránce, protože je zpracovávala advokátní kancelář specializovaná na stavební právo).
Třetí jsou připomínky zpracované arch. Myškou a arch. Kabelovou ke konkrétním lokalitám.
Všechny připomínky jsou uváděné jako zásadní, protože městské části byly upozorněny na
červnovém zasedání Sněmu starostů hl. m.Prahy na to, že pouze zásadní připomínky musí
projednat Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Dále předsedající uvedla, že návrh usnesení je v souladu
s dalšími městskými částmi jako např. MČ Praha 4. Nakonec opětovně zdůraznila, že je nutné
připomínky k návrhu MP schválit, aby nebyla MČ v budoucnosti v diskuzi nad MP vyloučena.
Konstatovala, že navržené usnesení vyzývá HMP k zásadnímu přepracování návrhu celého MP
v souladu s právními předpisy.
Z pléna manželé Barákovi navrhli, aby do připomínek MČ byl začleněn jejich požadavek na
změnu ÚP na části jejich pozemku. Předsedající uvedla, že návrh této změny byl již negativně
projednán v ZMČ v listopadu 2013 a následně zamítnut na jednání ZHMP dne 14.6.2018. Dále
uvedla, že jednotliví žadatelé si mohou podat připomínky k návrhu MP sami přímo. Ivan Hýža
vysvětlil, že IPR zřídil pro veřejnost poradenská místa, kde jim vysvětlí, jak připomínku podat.
Arch. Myška postup podávání připomínek zrekapituloval.
Předsedající se přítomných zastupitelů dotázala, zda nemají jiný návrh nebo připomínky. Nikdo
nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu
usnesení a poté o něm dala hlasovat
Hlasování:
pro 7
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 4 ( Mydlarčík, Čihák, Vraný, Vrba)
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K bodu 3
27.3 Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s chráněnými
byty a jeho obyvatel za období 1.1. až 30.6.2018
Předkládá:

Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru

Ing. Langr 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 11

proti 0

zdržel se 0

K bodu 4
Různé:
MUDr. Mandík vyjádřil velké rozhořčení se způsobem projednávání návrhu MP ze strany hl. m.
Prahy, kdy je připomínkování termínováno do letních prázdnin ve velice krátké lhůtě. Navrhnul
usnesení určené Zastupitelstvu hl. m.Prahy:
„Zastupitelstvo Městské části Praha Kunratice (dále jen ZMČ) důrazně protestuje proti formě
předložení návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy (dále jen MP) k připomínkování. ZMČ
především považuje za velmi nevhodný termín k podávání připomínek k návrhu MP v letních
prázdninách a v době dovolených a dále nepřiměřeně krátkou dobu k připomínkování vzhledem
k závažnosti problematiky.“
„Zastupitelstvo ukládá starostce postoupit usnesení Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice
Zastupitelstvu hl. m.Prahy do 31.7.2018“.
Předsedající otevřela k tomuto návrhu diskuzi. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, vyzvala
tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Hlasování:
Ing. Mydlarčík nehlasoval
Usnesení bylo schváleno.

pro 9

proti 0

zdržel se 1 (Ing. Langr)

Ing. Vrba vznesl dotaz, zda budou opraveny výtluky v ul. K Zeleným domkům. Ivan Hýža sdělil,
že oprava výtluků je plánovaná na měsíc srpen. Ing. Alinčová vysvětlila, že došlo ke zpoždění
rekonstrukce Libušské ulice ze strany Technické správy komunikací. Proto byla pro letošní rok
zrušena rekonstrukce ulice Vídeňské a bude provedena až příští jaro po ukončení rekonstrukce
ulice Libušské. Teprve pak bude moci být zahájena rekonstrukce ulice K Zeleným domkům, které
již bylo prodlouženo stavební povolení. V úterý 26.7.2018 probíhá předávání staveništěrekonstrukce ul. Volarská. Její stávající stav je mnohem horší, než ulice K Zeleným domkům.
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Ing. Čihák vznesl dotaz, zda budou mít kandidáti kandidující v komunálních volbách r. 2018
prostor v Kunratickém zpravodaji (dále jen KZ) k bezplatné či úplatné inzerci. Předsedající
odpověděla, že tento dotaz prověří u JUDr. Vaněčkové a tajemnice ÚMČ. Vzhledem k tomu, že
jsou obě na dovolené, posune redakční rada uzávěru příspěvků do KZ o týden.
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádný dotaz či připomínky, předsedající v 19,40 hod
ukončila jednání ZMČ.

Ověřovatelé:

Ing. Svatomír Mydlarčík
Milan Matoušek

.................................................

......................................................

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice
zápis vyhotoven dne: 24.7.2018
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