
Z Á P I S 
 

z 28. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

Datum konání:    21.5.2014 
Řízení:      Ing. arch. Ivana Kabelová  
Přítomni:     10. členů zastupitelstva MČ 
      Do 18.10  hod      7 členů Zastupitelstva MČ 

Od 18.10  hod      10 členů Zastupitelstva MČ 
 

      dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Hnětkovský Jan 
  
Neomluveni:     0 
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Ing.Alinčová Lenka 
z minulého zasedání zastupitelstva:  Ing.Vrba Jaroslav   

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního   Ing.Vrba Jaroslav 
zasedání zastupitelstva:   Ing.Langr Miloš 
 
Návrhový výbor                                             Ing.Vraný Jiří 
                                                                       Hilmarová Petra 
                                                                       Ing.Alinčová Lenka 
 
Zapisovatelka:     Andrlová Dagmar  
 
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová  (dále 
jen „předsedající“) v 18.05 hod. Přivítala přítomné členy zastupitelstva a občany z řad veřejnosti.  
 
Předsedající konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné (počet přítomných členů 
Zastupitelstva 7) a dále konstatovala, že Zápis včetně Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva ze 
dne 10.3.2014 byl ověřovateli Ing.Alinčovou Lenkou a Ing.Vrbou Jaroslavem ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru Ing.Vraný Jiří 
      Hilmarová Petra 
      Ing.Alinčová Lenka 
 
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. 
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V 18.10 hod příchod MUDr. Mandíka Miloslava, Ing. Rosíka Ĺubomíra a Horkého 
Vladimíra. Počet zastupitelů 10. 
Předsedající dále předložila návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:  
                                                                                   Ing. Langr Miloš 

       Ing.Vrba Jaroslav 
 
Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O 
návrhu dala hlasovat. 
Hlasování: 
  pro 10  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.  
 
Ing. Langr navrhl doplnit program zasedání o přidání bodu s názvem „Zpráva o stavu 
rekonstrukce zdravotního střediska čp. 57“ s tím, aby zpráva byla podána před projednáváním 
bodu 4i, neboť souvisí se změnou rozpočtu č. 7. 
 
Poté Dr. Mandík navrhl, aby se bod 4i projednával jako první včetně podání informace o stavu 
rekonstrukce zdravotního střediska čp. 57. 
 
Předsedající dala nejprve hlasovat o návrhu dr. Mandíka 
 
Hlasování: pro 5   Horký, Rosík, Alinčová, Potluka, Mandík   

proti 1   Kabelová  
Zdržel se 4  Langr, Vraný, Vrba, Hilmarová, 

Pozměňující návrh dr. Mandíka nebyl přijat. 
 
Po vzájemné diskuzi mezi zastupiteli předložila předsedající rozšířený návrh tak, aby bod 4i byl 
nazván rozšířen a nazván „Informace o stavu rekonstrukce čp. 57 a změna rozpočtu č. 7“ 
 
Po té dala předsedající dala hlasovat o návrhu programu s rozšířeným bodem 4i  
 
Hlasování:  pro 10  proti 0  Zdržel se 0 
 
 
Doplněný program byl schválen. 
 
Program: 

1. Potvrzení usnesení bodu č.5-25.zasedání ZMČ Praha-Kunratice dne 11.12.2013 
2. Schválení účetních závěrek roku 2013: 

a) MČ Praha-Kunratice  
b) MŠ Kunratice 
c) ZŠ Kunratice 

3. Poskytnutí finančních darů SK Slovan Kunratice a TJ Sokol Kunratice 
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4. Změny rozpočtu č. 1, 2,3, 4, 5 a 6 a úpravy rozpočtu č. 1 a 2 MČ Praha-Kunratice  
roku 2014 a Informace o stavu rekonstrukce čp. 57 a změna rozpočtu č. 7  

5. Dotazy, připomínky a podněty 
 

 
 
 
K bodu 1 
Potvrzení usnesení bodu č.5-25.zasedání ZMČ Praha-Kunratice dne 11.12.2013 
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 10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 2a 
Schválení účetních závěrek roku 2013 MČ Praha-Kunratice 
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 10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 2b 
Účetní závěrka Mateřské školy Kunratice 
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.  
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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. 
 
K bodu 2c 
Účetní závěrka Základní školy Kunratice 
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 10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 3 
Poskytnutí finančních darů KS Slovan Kunratice a TJ Sokol Kunratice 
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 10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 4a 
Změna rozpočtu č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 10,50 tis. Kč pro knihovnu 
 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 
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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. 
 
 K bodu 4b 
Změna rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 48,00 tis. Kč pro Základní školu na 
program Škola bez drog 
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. 
 
 
K bodu 4c 
Změna rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 722,40 tis. Kč pro Základní školu na 
projekt schválený v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita (OPPA) 
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. 
 
K bodu 4d 
Změna rozpočtu č. 4., zvýšení o 21,00 tis. Kč, doplatek odvodu z 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 
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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. 
 
K bodu 4e 
Změna rozpočtu č. 5., zvýšení o investiční dotaci HMP 5 000,00 tis. Kč pro akci Přístavba a 
nástavba Základní školy 
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.  
 
Starostka poděkovala zastupitelům jako zástupcům politických stran za úsilí, které věnovali 
k získání investiční dotace HMP ve výši 5 mil. Kč, dále podala informaci o tom, že bude podána 
žádost o stavební povolení na přístavbu a nástavbu ZŠ. K dotazu uvedla, že projektovou 
dokumentaci až do úrovně DZS zpracovala firma Bomart. 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 4f 
Změna rozpočtu č. 6., snížení schodku rozpočtu roku 2014 o uvolněné vlastní zdroje  
5 000,00 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 10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 4g 
Úprava rozpočtu č. 1., přesun 529,50 tis. Kč z rezerv pro příspěvky organizacím činným 
v Kunraticích a přesun 10,50 tis. Kč z par. 4344 do rezerv 
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. 
 
K bodu 4h 
Úprava rozpočtu č. 2., posílení par. 6171 místní správa o 98,00 tis. Kč přesunem z rezerv 
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. 
 
 
K bodu 4i 
Změna rozpočtu č. 7., zvýšení rozpočtu o 1 100,00 tis. Kč, části zisku z hospodářské činnosti let 
2010 a 2011  
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.  
 
Starostka Kabelová přivítala Ing.Kaňáka, zástupce firmy IKIS. 
 
Dle názoru Ing.Langra- problémy týkající se stavby Zdravotního střediska K Libuši čp.57, které 
se ukázaly jsou jen začátek, dle jeho názoru byl hrubě podceněn statický průzkum. Ing. Kabelová 
sdělila, že by si netroufla posoudit, zda průzkum byl podceněn, či zda k vytvoření trhlin došlo až 
po zahájení rekonstrukce tj. až po odlehčení stavby.  
 
Ing. Langr je toho názoru, že je nezodpovědné pokračovat v rekonstrukci čp. 57 dál. Prioritou je 
kvalitní práce. Dále citoval dopis od fi Fitaz ze dne 19.2.2014 s tím, že projekt neřeší vznik 
trhlin.  
 
Ing.Kaňák reagoval, že z dopisu od fi Fitaz nevyplývá to, že je špatně projekt. Staticky je 
narušena pouze část. 
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Poté proběhla vzájemná diskuze mezi ing. Langrem a ing. Kaňákem týkající se projektu a statiky 
čp. 57 a předpokládaných vícepracech. 
 
Poté ing. Kaňák zrekapituloval dosavadní práce na rekonstrukci.  
 
Dr. Mandík po jednotlivých bodech zrekapituloval odpovědi firmy IKIS ze dne 13.5.2014. 
Závěrem konstatoval, že patrně nebyl důkladně zpracován průzkum s ohledem na stáří budovy. 
Byl proveden nedostatečný počet sond a trhliny ve zdivu byly již před zahájením rekonstrukce. 
Má stejně jako ing. Langr dotaz, kdo za vzniklé vícepráce odpovídá. 
 
Ing. Kaňák odpověděl, že ten kdo dělal přípravu – stavebně technický průzkum. Výběrové řízení, 
které zpracovávala jeho firma, vychází poté z podkladů projektové dokumentace. 
 
Ing. Potluka předložil návrh, na pozvání statika, projektantů a zastupitelů na kontrolní den na den 
29.5. nebo 5.6.2014. O tomto návrhu dala předsedající hlasovat. 
Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se   0 
Návrh byl schválen. 
 
Poté ing. Potluka předložil návrh na ukončení diskuze části bodu nazvaného „Informace o stavu 
rekonstrukce čp. 57“. O návrhu dala předsedající hlasovat. 
Hlasování:  pro 8   proti  1 Langr  zdržel se   1 Horký 
Návrh na ukončení části bodu byl schválen.¨ 
 
Předsedající po té zahájila projednávaní druhé části tohoto bodu – Změna rozpočtu č. 7. 
 
Ing.Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. Po uzavření diskuze vyzvala předsedající 
k předložení pozměňujících či doplňujících návrhů. 
 
Ing. Langr předložil návrh na doplnění usnesení takto: 
28.4i/4 Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice    p o v ě ř u j e 
starostku Ing. Arch. Kabelovou, aby nechala zpracovat rozbor toho, kdo nese odpovědnost za 
vícepráce. Na základě tohoto rozboru pak bude určena částka, a kdo bude tyto vícenáklady 
hradit. 
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo nepodal žádné pozměňovací návrh, dala nejprve hlasovat o 
doplňujícím návrhu zastupitele Ing. Langra. 
Hlasování: pro 4  Mandík, Langr, Rosík, Horký 

proti 4  Alinčová, Kabelová, Vrba, Vraný 
zdržel se 2 Hilmarová, Potluka 

Pozměňující návrh usnesení nebyl schválen. 
 
Předsedající poté dala hlasovat o původním návrhu usnesení. 
Hlasování: pro 6  Alinčová, Kabelová, Vrba, Vraný, Hilmarová, Potluka 

proti 3  Langr, Rosík, Horký 
zdržel se 1 Mandík 

Usnesení bylo schváleno: 
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K bodu 5 
1) Ing. Langr předložil „Stanovisko k projektu Zdr. Střediska Kunratice, K Libuši 57, 148 00 

Praha-Kunratice zpracované Ing. Lukášem Řehákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní 
stavby. 

 
 
 
 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy,připomínky či podněty, předsedající ukončila 28.zasedání 
Zastupitelstva MČ v 22.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:   Ing.Langr Miloš          ……………………………………….. 
 
 
  Ing.Vrba Jaroslav       ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.arch.Ivana K a b e l o v á 
starostka MČ Praha-Kunratice 


