
Z Á P I S 
 

z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

 
Datum konání:    17.12.2014 
Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  
Přítomni:     10 členů zastupitelstva MČ 
       
      dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     1 Ing. Langr Miloš  
Neomluveni:     0 
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Hýža Ivan 
      Hilmarová Petra  

ověřily zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního   Matoušek Milan 
zasedání zastupitelstva:   Hilmarová Petra 
 
Návrhový výbor MUDr. Mandík Miloslav 
 Ing. Vrba Jaroslav 
      Ing. Čihák Pavel 
 
Zapisovatelka:     Andrlová Dagmar  
 
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčová v 18.00 hod (dále 
jen „předsedající“). Po přivítání přítomných členů zastupitelstva a hostů konstatovala, že 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (počet přítomných členů Zastupitelstva 10) a dále konstatovala, 
že Zápis včetně Usnesení z 1. Ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 26.11.2014 byl 
ověřovateli  Hilmarovou Petrou a Hýžou Ivanem ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru MUDr. Mandík Miloslav 
      Ing. Vrba Jaroslav 
      Ing. Čihák 
 
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. 
 
Předsedající dále předložila 
návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:  Hilmarová Petra 

       Hýža Ivan 
 



Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice ze 17.12.2014 
 

 

Strana 2 (celkem 10) 

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 předložila návrh programu, k němuž podkladový materiál obdrželi všichni zastupitelé 
podle jednacího řádu 7 dní před jednáním zastupitelstva 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 dala hlasovat o předloženém návrhu 
programu. 
 
Hlasování:  pro 10  proti 0   zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
Program byl schválen. 
 
 
Program: 
1. Rozpočtové změny a úpravy a projednání financování vícenákladů na stavbě 

rekonstrukce č.p. 57 
2. Projednání daru FBC START 98 Kunratice 
3. Pověření k provedení rozpočtových opatření v době od 18.12. do 31.12.2014 
4. Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria roku 2015 
5. Pověření k podepisování doložky podle § 43 zákona o hl.m. Praze 
6. Projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ 
7. Projednání 3. úplné aktualizace Územně analytických podkladů hl.m. Prahy 
8. Dotazy, připomínky, podněty 

 
 
K bodu 1a 
Změna rozpočtu č. 21., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 154,80 tis. Kč na 
úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Senátu PČR, Zastupitelstva hl.m. Prahy a 
zastupitelstev městských částí ve dnech 10. a 11. října 2014 
 
Předkládá: 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. 
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Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 1b 
Úprava rozpočtu č. 16., Revitalizace okolí rybníka Ohrada a Zelené cesty 
 
Předkládá: 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.  
Ing. Alinčová přečetla mailovou informaci, kterou poslal SFŽP, že financování bude prováděno 
postupně a náklady budou zpětně profinancovány. 
 
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 1c 
Úprava rozpočtu č. 17., přesun uvnitř paragrafu 5512 požární ochrana 
 
Předkládá: 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.  
MUDr. Mandík vznesl dotaz, jaká je finanční spoluúčast z rozpočtu MČ pro SDH. Ing. 
Vomáčková jako rozpočtářka MČ odpověděla, že 525.000,-Kč za rok s tím, že se bude ještě 
200.000,-Kč převádět do příštího roku na sanaci zdiva v Hasičské zbrojnici 
 
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. 
 
K bodu 1d 
Úprava rozpočtu č. 18., přesun v par. 6171 místní správa-právní služby 
Předkládá: Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing.Vrba 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 10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 1e 
Úprava rozpočtu č. 19., posílení par. 6112 zastupitelstva obcí o 12,00 tis. Kč 
Předkládá: 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 10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 1f 
Úprava rozpočtu č. 20., oprava položky rozpočtové skladby pro akci Přidružené pásy v ulici U 
Rakovky 
Předkládá: 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. Po proběhlé diskuzi, týkající se nesprávně 
zaúčtované položky 6121 a vysvětlení Ing. Vomáčkové proč k éto situaci došlo, 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 1g 
Úprava rozpočtu č. 21., oprava položky rozpočtové skladby pro údržbu zeleně v obci 
Předkládá: Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Vrba 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 10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
bodu 1h 
Úhrada vícenákladů na stavbu „Zdravotní středisko-K Libuši čp. 57, Praha 4-Kunratice“ III.A. 
a III.B. v celkové maximální výši 310 196,56 Kč bez DPH (375 337,83 Kč s DPH 21%). 
Předkládá:  Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ Praha-Kunratice 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Alinčová s ohledem na přítomné nové zastupitele a veřejnost podrobně zrekapitulovala 
materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. Ing. Čihák se pozastavil nad tím, že se jedná 
již o třetí položku víceprací. Kdo za tyto chyby ponese zodpovědnost? Ing. Alinčová podala 
vysvětlení, že diagnostika objektu se prováděla za plného provozu gymnázia Altis a tudíž nemohla 
být dostatečně důkladná a nikdo netušil, že se pod částí základů objeví zbytky budovy z r. 1819. 
Víceprace jsou dvojího druhu: I. tzv klientské víceprace, které vznikly v důsledku uzavření 
nájemní smlouvy s budoucím provozovatelem střediska a jeho požadavky, II.  víceprace vzniklé 
v důsledku toho, že nebyly v projektu. Po obsáhlé diskuzi zastupitelů p.Vraný navrhl diskuzi 
ukončit. 
Hlasování:  pro 6 Alinčová, Hilmarová, Hýža, Matoušek, Vraný, Vrba  
             proti  4 Čihák, Fíla, Mandík, Mydlarčík   
  zdržel se   0 
Návrh byl přijat. 
 
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 o původním návrhu usnesení 
Hlasování:  pro 6 Alinčová, Hilmarová,  Hýža, Matoušek, Vraný, Vrba  
             proti  3 Čihák, Fíla, Mydlarčík   
  zdržel se   1 Mandík 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 2a 
Návrh na odsouhlasení daru organizaci FBC Start98 Kunratice 
Předkládá: Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Vrba 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 10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 2b 
Úprava rozpočtu č. 22,, uvolnění rezervy 70,00 tis. Kč pro organizaci FBC Start98 Kunratice 
Předkládá: 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 10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 3 
Návrh na vydání předběžného souhlasu s provedením rozpočtových opatření starostce MČ a 
předsedovi finančního výboru v období od 18.12.2014 do 31.12.2014 
Předkládá: 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 10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 4 
Návrh pravidel hospodaření MČ Praha Kunratice v období rozpočtového provizoria na rok 2015 
Předkládá: Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Vrba společně s Ing. Alinčovou zrekapitulovali 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 5 
Návrh na pověření pana Ivana Hýži a Ing. Jaroslava Vrby podepisováním doložky podle § 43 
zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. 
 
Předkládá: 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 10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Ing. Alinčová  v 19.05 hod. navrhla 5minutovou přestávku 
 
K bodu 6.1 
Oznámení MHMP o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy č. Z 2865/00. 
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 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 6.2 
Žádost Davida Nováka ze dne 2.10.2014 o změnu Územního plánu na pozemcích parc.č. 1919 a 
1920 v k.ú. Kunratice z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci OB (čistě obytnou). 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
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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 6.3 
Žádost Marie Kleinové ze dne 18.11.2014 o změnu funkčního využití pozemku parc.č. 1172/1 
v k.ú. Kunratice z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci OB (čistě obytnou). 
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 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 6.4 
Oznámení MHMP o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy č. Z 2845/00. 
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.  
Poté přivítala Ing. arch. Myšku, odborníka na Územní plán, který navrhované usnesení vysvětlil 
v širších souvislostech. Po proběhlé diskuzi 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 6.5 
Oznámení MHMP o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy č. Z 2903/00. 



Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice ze 17.12.2014 
 

 

Strana 9 (celkem 10) 

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. Ing. Čihák namítnul, že se projednávaná 
změna částečně překrývá se změnou Z 2845/00. Ing. Myška vysvětlil, že toto je pouze 1. stupeň 
projednávání a při další přípravě HMP bude muset jednotlivé změny ještě v dalších stupních 
projednávání doupravit. 
 
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  Fíla   zdržel se   Čihák 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 7 
3. aktualizaci Územně analytických podkladů pro území hl.m. Prahy 2014 v úrovni obce i kraje 
jako soubor základních informací k tvorbě územního plánu hl.m. Prahy. 
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. Ing. arch. Jaromír Myška přednesl rozbor 
předloženého materiálu a vysvětlil navrhované usnesení v širších souvislostech. 
 
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 8 
Dotazy, připomínky, podněty 
Ing. Čihák podal dotaz, jak to dopadlo se složením komisí. Alinčová odpověděla, že složení komisí 
bylo schváleno na poradě starostky a bude zveřejněno na webových stránkách MČ.. Dále se zeptal, 
zda byly akceptovány požadavky na složení redakční rady Kunratického zpravodaje. Ing. Alinčová 
odpověděla, že MČ hledá nového šéfredaktora z řad profesionálů, protože Ing. Mydlarčík avizoval, 
že již s další prací šéfredaktora nepočítá, je v plánu v Kunratickém zpravodaji změnit jak grafiku 
tak styl. 
Ing. Čihák vznesl dotaz na smlouvu ohledně údržby veřejné zeleně. Zda se plánuje nějaká změna. 
Ing. Alinčová odpověděla, že smlouva je s fi Richter na dobu neurčitou a s touto firmou je 
spokojenost, proto s uspořádáním VŘ na nového provozovatele nepočítá. 
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Ing. Mydlarčík vznesl dotaz jak to vypadá se sochou sv. Jana Nepomuckého. Ing. Alinčová 
odpověděla, že byla již odvezena k restaurování do dílny v Chlumci nad Cidlinou.  
Na dotaz, jak je daleko tvorba sousoší Kalvarie odpověděla, že bylo vyhotoveno 6 skic a do 15. 
ledna prof. Hendrych má vypracovat 2 sádrové modely. Bude vytvořena výběrová komise pro 
výběr sochy. Dále Ing. Alinčová uvedla, že uvítá účast všech zastupitelů MČ v této komisi  
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing. Alinčová ukončila 
2.zasedání Zastupitelstva MČ v 20.05 hod. 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:   Matoušek Milan         ……………………………………….. 
 
 
  Hilmarová Petra       ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.Lenka Alinčová 
starostka MČ Praha-Kunratice 


