
Z Á P I S 
 

z 30. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

Datum konání:    24.7.2014 
Řízení:      Ing. arch. Ivana Kabelová 
Přítomni:     8 členů zastupitelstva MČ 
 
      Do 20:15  hod      7 členů Zastupitelstva MČ 
 

Od 20:15  hod      8 členů Zastupitelstva MČ 
 

      dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Horký Vladimír 
 Ing. Langr Miloš 
 Ing. Rosík Ĺubomír 
 
Neomluveni:     0 
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   MUDr. Mandík Miloslav 
z minulého zasedání zastupitelstva:  Horký Vladimír  

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního   Ing. Alinčová Lenka 
zasedání zastupitelstva:   Hilmarová Petra 
 
Návrhový výbor                                             MUDr. Mandík Miroslav 
                                                                       Hnětkovský Jan 
                                                                       Vraný Jiří 
 
Zapisovatelka:     Voříšková Jitka  
 
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová 
ve 20:00 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  7) a dále konstatovala, že Zápis včetně Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva ze 
dne 25.6.2014 byl ověřovateli MUDr. Mandíkem Miloslavem a panem Horkým Vladimírem 
ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru MUDr. Mandík Miroslav 
 Hnětkovský Jan 
 Vraný Jiří 
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Přítomných zastupitelů se dotázala zda-li 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 
 Hilmarová Petra 
 
Přítomných zastupitelů se dotázala, zda-li 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 tajemnici Jitku Voříškovou. 
 
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. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné jiné návrhy dala hlasovat 
o návrhu programu  
 
Hlasování:  pro 7  proti 0  Zdržel se 0 
Program byl schválen. 
 
Program: 

1) Úprava rozpočtu MČ č. 6 na rok 2014  
2) Dotazy, připomínky a podněty 
 

 
 

Ve 20:15 hod příchod Ing. Vrba Jaroslav                                 - počet zastupitelů 8 
 
 
K bodu 1 
Úprava rozpočtu č. 6, přesun 270,00 tis. Kč z rezerv na vybudování jižního přidruženého pásu 
při ul. U Rakovky  
Předkládá: Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
Předsedající zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. 
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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 8   proti  0   zdržel se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
K bodu 2 
Dotazy, připomínky, podněty 
1) Ing. Alinčová sdělila, že po příštím zasedání zastupitelstva bude následovat porada zastupitelů, 

jejímž předmětem jednání bude nájemní smlouva se spol. AZ Irstav a Damovo (dlouhodobý 
pronájem hospodářských budov kunratického zámku) a pronájem Zdravotního střediska čp. 
57. Veškeré podklady týkající se uvedené problematiky pro poradu zašle předem.  

2) Ing. arch. Kabelová sdělila, že příští zastupitelstvo MČ svolává na 20.8.2014 od 18,00 hod. 
3) Ing. arch. Kabelová spolu s ing. Alinčovou podaly informaci týkající se možného svěření 

budovy Kunratického zámku hl.m. Praze, popř. MČ Praha-Kunratice.  
 
 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající ukončila 30.zasedání 
Zastupitelstva MČ v 21.15 hod. 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Alinčová Lenka  ..................................................... 
 
  Hilmarová Petra  ……...………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.arch.Ivana K a b e l o v á 
starostka MČ Praha-Kunratice 


