
Z Á P I S 
 

z 31. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

 
Datum konání:    20.8.2014 
Řízení:      Ing.arch.Kabelová Ivana  
Přítomni:     11 členů zastupitelstva MČ 
      Do 18.05  hod      9 členů Zastupitelstva MČ 

Od 18.10 hod      10 členů Zastupitelstva MČ 
Od 18.15 hod      11 členů Zastupitelstva MČ 

      dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     0  
Neomluveni:     0 
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Hilmarová Petra 
z minulého zasedání zastupitelstva:  Ing.Alinčová Lenka   

ověřily zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního   Ing.Rosík Ľubomír 
zasedání zastupitelstva:   Ing.Alinčová Lenka 
 
Návrhový výbor Vraný Jiří 
 Horký Vladimír 
      Hilmarová Petra 
 
Zapisovatelka:     Andrlová Dagmar  
 
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová v 18.00 
hod (dále jen „předsedající“). Po přivítání přítomných členů zastupitelstva a hostů konstatovala, 
že Zastupitelstvo je usnášeníschopné (počet přítomných členů Zastupitelstva 8) a dále 
konstatovala, že Zápis včetně Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva ze dne 24.7.2014 byl 
ověřovateli Ing.Alinčovou Lenkou a Hilmarovou Petrou ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru Hilmarová Petra 
      Horký Vladimír 
      Vraný Jiří 
 
Přítomných zastupitelů se dotázala zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O 
návrhu dala hlasovat. 
Hlasování: 
  pro 9  proti 0   zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 
Předsedající dále předložila 
návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:  Ing.Alinčová Lenka 
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       Ing.Rosík Ľubomír 
 
Přítomných zastupitelů se dotázala zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O 
návrhu dala hlasovat. 
Hlasování: 
  pro 9  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 9   proti 0.   zdržel se  0 
Program byl schválen. 
 
 
Program: 

1a) Zánik mandátu a předání osvědčení novému členovi Zastupitelstva MČ Praha-
Kunratice (ZM Č) 

1b) Složení slibu nového člena ZMČ  
2) Rozpočtové změny č. 14 a 15 a úpravy č. 7,8,9 a projednání financování vícenákladů 

na stavbě rekonstrukce č.p. 57 
3) Revokace usnesení bodu 1 29. zasedání ZMČ dne 25. 6. 2014 
4) Darovací smlouva týkající se části pozemkové parcely parc. č. 2355/1- díl „a“ o 

výměře 218 m2 v k. ú. Kunratice 
5) Žádost o dotaci z programu MŠMT „Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ“  
6) Směna pozemkových parcel parc. č. 2342/383, 2342/389 a 2342/299 za pozemek parc. 

č. 2342/369, vše k. ú. Kunratice 
7) Dotazy, připomínky a podněty 

  
V 18:10 hod příchod MUDr.Mandík Miroslav počet zastupitelů 10 

K bodu 1a 
Zánik mandátu Ing. Oto Potluky, Ph.D. jako člena Zastupitelstva Městské části Praha-
Kunratice na základě jeho rezignace na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 
učiněnou v souladu s § 55, odst. 2, písm. b) zákona č. 491/2001 Sb. dle přílohy č. 1 čj. MC P-KU 
01926/2014 z 11.8.2014  
Vznik mandátu a  předání Osvědčení člena Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice 
Ivanu Hýžovi dle přílohy č. 2 
Předkládá  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing.arch.Kabelová seznámila přítomné s rezignací Ing.Oto Potluky, PhD. na mandát člena 
Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice  dnem 11.8.2014 (§ 55, odst. 2, písm. b) zákona č. 
491/2002 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění) z důvodu pracovního poměru 
v zahraničí na dobu 4 roků a v souladu s ustanovením § 56, odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o 
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volbách do zastupitelstev obcí v platném znění, nástupem Ivana Hýži do funkce člena 
Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice jako náhradníka z kandidátní listiny volební strany 
č. 5 – Občanská demokratická strana a to dnem 12.8.2014. 
 
Poté požádala Ivana Hýžu, aby od ní převzal Osvědčení o nastoupení do funkce dnem 12.8.2014.  
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 1b 
Složení slibu nového člena Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 
Předkládá  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Starostka MČ Praha-Kunratice vyzvala Ivana Hýžu, aby předstoupil a složil slib člena 
Zastupitelstva. Přečetla text Slibu. Znění slibu potvrdil Ivan Hýža slovem „slibuji“ a pak jej stvrdil 
podáním ruky paní starostce Ing.arch.Kabelové Ivaně a svým podpisem. 
 
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. 
 

V 18.15 hod po slibu člena ZMČ Ivana Hýži se počet přítomných zastupitelů zvýšil na 
11členů. 

 
K bodu 2 
2a)Změna rozpočtu č. 14., uzavření finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem 
HMP za rok 2013  
Předkládá:  Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing.Vrba zrekapituloval materiálu 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 11   proti  0   zdržel se   0 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
2b) Změna rozpočtu č. 15., vrácení daně z příjmu VHČ roku 2013, zvýšení o neinvestiční dotaci 
HMP 2 801,90 tis. Kč 
Předkládá:  Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing.Vrba zrekapituloval materiálu 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 11   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
2c) Úprava rozpočtu č. 7., uvolnění rezervy ve výši 200,00 tis. Kč z vrácené daně z VHČ na 
restaurování kulturního dědictví – sochy Sv. Jana Nepomuckého 
Předkládá:  Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing.Vrba zrekapituloval materiálu 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 11   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
2d) Úprava rozpočtu č. 8., uvolnění rezervy ve výši 150,00 tis. Kč z vrácené daně z VHČ na 
úpravu jižního přidruženého pásu v ul. U Rakovky 
Předkládá:  Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing.Vrba zrekapituloval materiálu 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 11   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
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2e) Úprava rozpočtu č. 9., uvolnění rezervy ve výši 500,00 tis. Kč z vrácené daně z VHČ na 
opravu ulice Nad Šeberákem 
Předkládá:  Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing.Vrba zrekapituloval materiálu 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 11   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
2f) Financování vícenákladů II na stavbě „Zdravotní středisko – K Libuši 57 Praha 4 
Kunratice“ 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. arch. Kabelová nejprve přivítala hosta ing. Berana, projektanta ze společnosti STOPRO a 
JUDr. Ilonu Vaněčkovou, právního zástupce MČ Praha-Kunratice. Poté podrobně zrekapitulovala 
materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva. Detailně popsala povahu 
víceprací II.A, II.B a II.C.  
Poté k přednesenému bodu otevřela diskuzi. Ing.Langr vznesl dotaz, zda k vícenákladům nedošlo  
z důvodu pochybení projektanta, zaměstnance úřadu, firmy na zadávání veřej. zakázek či stavební 
firmy. Ing. Alinčová a Kabelová vysvětlily, že teprve po odkrytí základů došlo ke zjištění, že část 
objektu stojí na cca 200 let starých zbytcích původního objektu. Na základě dalších dotazů p. 
Horkého a Ing. Rosíka popsaly také další položky víceprací. JUDr.Vaněčková vysvětlila systém 
nacenění položkového rozpočtu.  
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 8  proti  3 Langr,Rosík,Horký  zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 3 
Revokace usnesení bodu 1 29. zasedání ZMČ dne 25. 6. 2014 
Předkládá:  Ing. Lenka Alinčová 
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 10    proti  0  Zdržel se 0 

 
nehlasoval-nebyl přítomen 1 Mandík 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 4 
Darovací smlouva týkající se části pozemkové parcely parc. č. 2355/1- díl “a“  o výměře 218 m2 
v k. ú. Kunratice 
Předkládá:  Ing. Lenka Alinčová 
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 

nehlasoval-nebyl přítomen 1 Mandík 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 5 
Žádost o dotaci z programu MŠMT „Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ“  
Předkládá:  Ing. Lenka Alinčová 
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 

nehlasoval-nebyl přítomen 1 Mandík 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
K bodu 6 
Směna pozemkových parcel parc. č. 2342/383, 2342/389 a 2342/299 za pozemek parc. č. 
2342/369, vše k. ú. Kunratice 
Předkládá:  Ing. Lenka Alinčová 
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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   1 Hnětkovský 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 7 
Dotazy, připomínky a podněty 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing.Kabelová ukončila 
31.zasedání Zastupitelstva MČ v 20.40 hod. 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:   Ing.Alinčová Lenka           ……………………………………….. 
 
 
  Ing.Rosík Ĺubomír       ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.arch.Ivana K a b e l o v á 
starostka MČ Praha-Kunratice 


