
Z Á P I S 
 

z 32. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

 

Datum konání:    8.10.2014 

Řízení:      Ing.arch.Kabelová Ivana  

Přítomni:     10 členů zastupitelstva MČ 

      Do 18.15  hod      8 členů Zastupitelstva MČ 

Od 18.15 hod      10 členů Zastupitelstva MČ 

      dle prezenční listiny 

 

Omluveni:     1 Ing.Rosík  

Neomluveni:     0 

 

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Ing.Alinčová Lenka 

z minulého zasedání zastupitelstva:  Ing.Rosík Ľubomír   

ověřily zápis vč. usnesení bez připomínek  

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního   Hýža Ivan 

zasedání zastupitelstva:   Ing.Langr Miloš 

 

Návrhový výbor Vraný Jiří 

 Ing.Vrba Jaroslav 

      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 31. zasedání zastupitelstva ze dne 20.8.2014 byl 

ověřovateli Ing.Alinčovou Lenkou a Ing.Rosíkem Ĺubomírem ověřen.  

 

Poté předložila  

- návrh na složení návrhového výboru Hilmarová Petra 

      Ing.Vrba Jaroslav 

      Vraný Jiří 

 

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. 

 

Předsedající dále předložila 

návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:  Ing.Langr Miloš 

       Hýža Ivan 
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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. 

 

Ing. arch. Kabelová předložila návrh, na vypuštění bodu č.7 z programu „Financování vícenákladů 

III na stavbě zdravotního střediska“, s tím že následující body budou přečíslovány. Předsedající se 

přítomných zastupitelů dotázala, zda nemají nějaký další návrh na doplnění programu jednání. 

Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal žádný další pozměňující či doplňující návrh programu 

předsedající předložila návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího řádu 7 

dní před jednáním zastupitelstva a dala  hlasovat o změněném návrhu programu  podle návrhu Ing. 

arch. Kabelové. 

 

Hlasování:  pro 8   proti 0   zdržel se 0 

 

Návrh byl přijat. 

 

Program byl schválen. 

 

 

Program: 

1) Rozdělení nerozděleného zisku z hospodářského výsledku  

 hospodářské činnosti MČ roku 2013 a předchozích let 

2)   Rozpočtové změny a úpravy  

3)   Zprávy o činnosti Kontrolního a Finančního výboru včetně ukončení    

      jejich činnosti ke dnu voleb 

4)   Věcný dar SK Slovanu Kunratice 

      5)   Revokace části usnesení zastupitelstva č. 21.2 z 24.6.2013 a změna  

       účelu a termínu čerpání finančního daru SK Slovanu Kunratice  

6)   Revokace části usnesení zastupitelstva č. 28.3 z 21.5.2014 a změna  

      účelu a termínu čerpání finančního daru SK Slovanu Kunratice  

7)   Žádost o svěření pozemků a dětských hřišť ve vnitrobloku při ul.   

      Jana Růžičky  

8)   Volba přísedící k městskému soudu 

9)   Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva 

10) Dotazy, připomínky a podněty 
 

 

K bodu 1 

Rozdělení nerozděleného zisku z hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2013 

a předchozích let 

 

Předkládá: Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

                  Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
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Písemný materiál je přílohou zápisu. 

 

Ing.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 8   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 2 

2a) Změna rozpočtu č. 16., zvýšení o 7 866,20 tis. Kč nerozděleného zisku z hospodářské činnosti 

MČ, tj. převod 1 300,00 tis. Kč do fondu Domu s chráněnými byty a zvýšení rozpočtu o 6 566,20 

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 8   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

V 18:15 hod příchod p.Horký,p.Hnětkovský  počet zastupitelů 10 

 

2b) Změna rozpočtu č. 17., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 272,60 tis. Kč pro Základní školu 

na integraci žáků - asistenti pedagoga 

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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
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2c) Změna rozpočtu č. 18., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 764,70 tis. Kč pro Základní školu 

na projekt schválený v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita (OPPA) 

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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

2d) Změna rozpočtu č. 19., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 257,70 tis. Kč pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů 

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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

2e) Změna rozpočtu č. 20., zvýšení o 354,30 tis. Kč investiční dotace HMP na akci Revitalizace 

okolí rybníka Ohrada 

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.  

Ing.Langr vznesl dotaz, zda se počítá s outdoorovým vybavením venkovních hřišť.Ing.Alinčová 

odpovídá souhlasně. 

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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
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2f) Úprava rozpočtu č. 10., přesun 1 400,00 tis. Kč z par. silnice na havarijní opravu zhroucené 

kanalizace  v ulici K Libuši 

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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

2g) Úprava rozpočtu č. 11., posílení par. 6171 místní správa o 49,00 tis. Kč přesunem z rezerv 

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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

2h) Úprava rozpočtu č. 12., posílení par. 2212 silnice o 46,00 tis. Kč, pořízení vysavače drobného 

odpadu a exkrementů 

 

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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

2i) Úprava rozpočtu č. 13., posílení par. 3314 knihovna o 13,00 tis. Kč, pořízení počítače-výměna 

za zastaralý 

Předkládá:  Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
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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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

2j) Úprava rozpočtu č. 14., posílení par. 3632 pohřebnictví o 91,00 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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

2k) Úprava rozpočtu č. 15., dary členům volebních komisí voleb do zastupitelstev obcí 

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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 3 

3a) Předložená zpráva o činnosti kontrolního výboru za období květen 2013 až září 2014 

Předkládá:  MUDr.Miloslav Mandík 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

Ing.Kabelová zrekapitulovala 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 navrhnout vzít na vědomí a poté o něm dala hlasovat. 

 

. 

Hlasování:  pro 10    proti  0  Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

3b) Předložená zpráva o činnosti finančního výboru za období roku 2013 

Předkládá:  Ing. Vrba Jaroslav 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

Ing.Vrba 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 navrhnout vzít na vědomí a poté o něm dala hlasovat. 

Hlasování:  pro 10    proti  0  Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

 

K bodu 4 

Dar SK Slovanu Kunratice-travní traktor XHX 240 

Předkládá: Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

                  Ing.Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 

 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

Ing.Vrba zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  

Pan Horký zkonstatoval, že od 1.10.2014 je nová pojistka rozšířená i na budovy a na odpovědnost 

za škody. 

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 9    proti  0  Zdržel se 1 Horký 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 5 

Revokace části usnesení zastupitelstva č. 21.2 z 24.6.2013 a změna  účelu a termínu čerpání 

finančního daru SK Slovanu Kunratice 

Předkládá: Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 
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                  Ing.Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 

 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

Ing.Vrba 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 1 Horký 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 6 

Revokace části usnesení zastupitelstva č. 28.3 z 21.5.2014 a změna účelu a termínu čerpání 

finančního daru SK Slovanu Kunratice  

Předkládá: Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

                  Ing.Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 

 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

Ing.Vrba 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 1 Horký 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 7 

Žádost o svěření pozemků a dětských hřišť ve vnitrobloku při ul. Jana Růžičky  

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 9   proti  0   zdržel se   1 Horký 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 8 

Volba přísedící k městskému soudu JUDr.Nataši Randlové 

Předkládá: Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

Ing.Kabelová zrekapitulovala 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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 9 

Zpráva o plnění Usnesení členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice za volební období 2010 až 

2014 

Předkládá: MUDr.Miloslav Mandík 

Písemný materiál je přílohou zápisu 

MUDr.Mandík 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 navrhnout vzít na vědomí a poté o něm dala hlasovat. 

 

Hlasování:  pro 9    proti  0  Zdržel se 0 

nehlasoval-nebyl přítomen 1 Hýža 

 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

 

K bodu 10 

Dotazy, připomínky, podněty 

Členové zastupitelstva poděkovali Ing.arch.Kabelové za dosavadní práci starostky.Poté 

Ing.Kabelová detailně popsala plošnou opravu komunikací v ul.Do Dubin,chodník v ul.Golčova, 

v ul.Úhlavské. Pan Pardubický vznesl dotaz týkající se ankety průjezdnosti ulicí K Verneráku. Ing. 

Kabelové poté detailně popsala situaci týkající se této problematiky. 

 

 

Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing.Kabelová ukončila 

32.zasedání Zastupitelstva MČ v 21.00 hod. 
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Ověřovatelé:   Ing.Langr Miloš           ……………………………………….. 

 

 

  Ivan Hýža       ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.arch.Ivana K a b e l o v á 

starostka MČ Praha-Kunratice 


