
Z Á P I S 
 

z 29. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

Datum konání:    25.6.2014 
Řízení:      Ing. arch.Kabelová Ivana  
Přítomni:     9 členů zastupitelstva MČ 
      Do 18.10  hod      8 členů Zastupitelstva MČ 

Od 18.10  hod      9 členů Zastupitelstva MČ 
 

      dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Ing.Ĺubomír Rosík 
                                                                        Ing.Alinčová Lenka 
  
Neomluveni:     0 
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Ing.Langr Miloš 
z minulého zasedání zastupitelstva:  Ing.Vrba Jaroslav   

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního   Horký Vladimír 
zasedání zastupitelstva:   MUDr.Mandík Miloslav 
 
Návrhový výbor                                             Ing.Langr Miloš 
                                                                       Hilmarová Petra 
                                                                       Hnětkovský Jan 
 
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 se ujala vedení jednání.(„dále 
jen předsedající“).  
 
Předsedající konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné (počet přítomných členů 
Zastupitelstva 8) a dále konstatovala, že Zápis včetně Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva ze 
dne 21.5.2014 byl ověřovateli Ing.Langrem Milošem a Ing.Vrbou Jaroslavem ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru Ing.Langr Miloš 
 Hilmarová Petra 
 Hnětkovský Jan 
 
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. 
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Předsedající dále předložila návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:  
 Horký Vladimír 
 MUDr.Mandík Miloslav 
 
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 paní Dagmar Andrlovou. 
 
Předsedající předložila návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího řádu 7 
dní před jednáním zastupitelstva a přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají nějaký návrh na 
doplnění programu jednání.  
 
Po té předsedající předložila návrh na doplnění programu o následující body takto: 

- rozšíření bodu 2 o Úpravu rozpočtu č. 5 a č. 6, které by byly projednávány jako podbody 
2i a 2j.  

- a z důvodů rezignace Ing. Potluky navrhla zařadit jako bod č. 7 Rezignace Ing.Potluky 
z Finančního výboru a dovolba nového člena a předsedy Finančního výboru s tím, že 
původní bod 7 bude bodem 8.  

 
Předsedající se přítomných zastupitelů zeptala, zda ještě někdo nemá doplňující návrh programu. 
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další návrhy dala hlasovat o rozšířeném návrhu programu  
 
Hlasování:  pro 8  proti 0  Zdržel se 0 
Doplněný program byl schválen. 
 
Program: 

1) Finanční dar spol. Traxial, a.s.  
2) Změny rozpočtu č. 8-12 a úpravy rozpočtu č. 3-6 MČ na rok 2014 
3) Závěrečný účet MČ za rok 2013 
4) Úprava Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č.parc. 1507 v k. 

ú. Kunratice spočívající v navýšení míry využití území 
5) Rozvaha o území MČ 
6) Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ve volebním období 2014-

2018 
7) Rezignace Ing.Potluky z finančního výboru a dovolba nového člena a předsedy 
8) Dotazy, připomínky a podněty 

 
 

V 18.10 hod příchod Ing.Vraného - počet zastupitelů 9. 
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K bodu 1 
Finanční dar spol. Traxial, a.s.  
Předkládá: Ing.Alinčová Lenka 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
Předsedající (v zastoupení Ing. Alinčové) zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi 
všichni členové zastupitelstva. Uvedla, že dar byl projednán ve školské komisi a na finančním 
výboru s doporučujícím stanoviskem k přijetí daru. 
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
Ing.Langr vznesl dotaz, proč nebyla vyhlášeno výběrové řízení na umělecké dílo na vytvoření 
plastiky Kalvárie U tří svatých. Ing.arch. Kabelová odpověděla, že zhotovitel plastiky byl vybrán 
na doporučení dr.Křížové, neboť tato varianta byla levnější a rychlejší. 
 
Zastupitel Horký vznesl dotaz, zda bude platika pojištěna a kolik bude stát pojištění vytvořené 
plastiky proti vandalství.  
 
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 2a 
Změna rozpočtu č. 8., zvýšení o dar 180,00 tis. Kč na zhotovení plastiky Kalvárie 
Předkládá:  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 
Změna rozpočtu č. 9., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 184,70 tis. Kč na úhradu 
výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu 
Předkládá:   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 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 2c 
Změna rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 41,10 tis. Kč pro ÚMČ na přípravu a 
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 
Předkládá:   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 2d 
Změna rozpočtu č. 11., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 617,80 tis. Kč pro Základní školu na 
integraci žáků - asistenti pedagoga  
 
Předkládá:   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 2e 
Změna rozpočtu 12., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 547,80 tis. Kč pro Mateřskou školu 
Kunratice a Základní školu Kunratice na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti 
školství 
 
Předkládá:   Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
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 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 2f 
Změna rozpočtu č. 13., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP, o příjem odvodu z provozu herních 
přístrojů a jiných her 46,00 tis. Kč 
Předkládá:   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 2g 
Úprava rozpočtu č. 3., uvolnění vlastních zdrojů 46,00 tis. do rezerv 
Předkládá:   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 2h 
Úprava rozpočtu č. 4., přesun 121,00 tis. Kč z rezerv na doplnění částky na zhotovení plastiky 
Kalvárie  
 
Předkládá:   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 8   proti  0   zdržel se   1 (Langr) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 2i 
Úprava rozpočtu č. 5., přesun 10,00 tis. Kč z rezerv pro organizaci Adrenalin bez barier 
 
Předkládá:   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 2j 
Úprava rozpočtu č. 6, přesun 1 400,00 tis. Kč z rezerv na havarijní opravu zhroucené kanalizace  
v ulici K Libuši 
 
Předkládá:   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. Uvedla, že se jedná o potrubí dešťové 
kanalizace ve vlastnictví MČ, které mimo toho, že odvádí dešťové vody, napájí i rybník Ohrada. 
Uvedla, že byly provedeny kamerové zkoušky, které prokázaly, že potrubí je na několika místech 
zborcené. K přednesenému bodu poté proběhla diskuze mezi zastupiteli na téma, zda nelze podat 
reklamaci. Ing. Kabelová sdělila, že se s žádosti o finanční pomoc obrátí na DP, Ropid, TSK a 
MHMP, ale výsledek nemůže předjímat.  
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi 
uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů.  
 
Ing. Potluka předložil návrh na stažení bodu 2j z jednání tohoto zastupitelstva do doby než budou 
známy výsledky z jednání s výše uvedenými institucemi. 
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo jiný nepodal žádný pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový 
výbor k přednesení návrhu Ing. Potluky na stažení projednávání bodu 2j a poté o tomto návrhu 
dala hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 9   proti  0   zdržel se   0 
Návrh na stažení tohoto bodu z programu byl schválen. 



Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 25.6.2014 
 
 

 

Strana 7 (celkem 9) 

 
 
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 3 
Závěrečný účet MČ Praha-Kunratice za rok 2013 se Zprávou o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2013 
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 4 
Úprava Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na poz. parc. č. 107 v k.ú. Kunratice 
spočívající v navýšení míry využití území z A na C 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
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 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 5 
Rozvaha o území městské části  
Předkládá: Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
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Ing.arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva a poté předala slovo ing. arch. Myškovi, který textové podklady detailně ukázal a 
popsal na předložené grafické Rozvaze.  
 
Předsedající poté 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 6 
Projednání počtu členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ve volebním období 2014-2018 
Předkládá: ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. arch. Ivana Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K tomuto bodu proběhla diskuze o počtu 
zastupitelů a radě.  
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi 
uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů.  
 
Ing. Langr předložil pozměňující návrh tak, aby počet zastupitelů pro volební období 2014-2018 
byl stanoven na 15 členů. 
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo jiný nepodal žádný pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový 
výbor k přednesení pozměňujícího návrhu usnesení ing. Langra a poté o tomto pozměňujícím 
návrhu dala hlasovat. 
 
Hlasování:  pro   2  Langr, Horký 
   proti   2 Vrba, Mandík 
   zdržel se 5 Kabelová, Potluka, Hilmarová, Vraný, Hnětkovský 
Pozměňující návrh usnesení nebyl schválen. 
 
Předsedající poté dala hlasovat o původním návrhu usnesení. 
Hlasování: pro 7 Kabelová, Potluka, Hilmarová, Vraný, Hnětkovský, Vrba, Mandík  

proti  0  
zdržel se 2 Langr, Horký 

Usnesení bylo schváleno: 
 
 
K bodu 7 
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Rezignace Ing.Potluky z finančního výboru a dovolba nového člena a předsedy  
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
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 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 8 
Dotazy, připomínky, podněty 

1) Ing. Horký vznesl dotaz týkající se letnění rybníku Šeberák. Ing. Kabelové poté detailně 
popsala situaci týkající se této problematiky. 

 
 
 
 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy,připomínky či podněty, předsedající ukončila 29.zasedání 
Zastupitelstva MČ v 21.30 hod. 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: MUDr. Mandík Miloslav          ……………………………………….. 
 
 
  p. Horký Vladimír                     ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.arch.Ivana K a b e l o v á 
starostka MČ Praha-Kunratice 


