
Z Á P I S 
 

z 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

 

Datum konání:    11.3.2015 

Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  

Přítomni:     10 členů zastupitelstva MČ 

       

      dle prezenční listiny 

 

Omluveni:     1 Ing. Langr Miloš  

Neomluveni:     0 

 

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Hilmarová Petra 

z minulého zasedání zastupitelstva:     Matoušek Milan 

ověřily zápis vč. usnesení bez připomínek  

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního   Matoušek Milan 

zasedání zastupitelstva:   Hilmarová Petra 

 

Návrhový výbor MUDr. Mandík Miloslav 

 Ing. Mydlarčík Svatomír 

      Ing. Fíla Karel 

 

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 2. zasedání zastupitelstva ze dne 17.12.2014 byl ověřovateli  

Hilmarovou Petrou a Matouškem Milanem ověřen.  

 

Poté předložila  

- návrh na složení návrhového výboru MUDr. Mandík Miloslav 

 Ing. Mydlarčík Svatomír 

      Ing. Fíla Karel 

 

 

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 

       Matoušek Milan 
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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. Rozpočtová opatření roku 2014 v době od 18.12.-31.12.2014 

2. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2015 pro ZŠ a návrh rozpočtu 

doplňkové činnosti ZŠ 

3. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2015 pro MŠ 

4. Návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2015, úpravy rozpočtu 2015 a související 

smlouvy. 

a. Vícenáklady IV. projektu stavby „Zdravotní středisko“ 

b. Návrh rozpočtu MČ pro 2015 v hlavní činnosti 

c. Úprava rozpočtu č. 1 – vícenáklady V. projektu stavby „Zdravotní středisko“  

d. Úprava rozpočtu č. 2 – ochranný nátěr budovy čp. 57 

e. Úprava rozpočtu č. 3 – Dotace OS Pro Kunratice 

f. Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Kunratice 

g. Veřejnoprávní smlouva s OS Pro Kunratice 

5. Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ pro rok 2015 

6. Návrh rozpočtového výhledu MČ na období let 2016-2020 

7. Úplatný převod pozemkové parcely parc.č. 701/5 

8. Změny územního plánu  

a. Změna územního plánu na pozemcích parc.č. 1233, 1234 a 1235 v k.ú. Kunratice 

b. Změna územního plánu na pozemcích parc.č. 1479 a 1480 

c. Změna územního plánu na pozemku parc.č. 249/6 

d. Změna závazné textové části územního plánu-podnět č. 515 

9. Úprava Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č.parc. 1510 v k. ú. 

Kunratice spočívající v navýšení míry využití území 

10. Organizační řád ÚMČ Praha-Kunratice 
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11. Návrh na vstup do Svazu městských částí HMP 

12. Výstavba inženýrských sítí a komunikace na části pozemkové parcely parc.č. 2354/58 

13. Dotazy, připomínky, podněty 

 

Tajemnicí Jitkou Voříškovou bylo oznámeno, že 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 

je nahráváno.  

 

K bodu 1 

Rozpočtová opatření roku 2014 v době od 18.12.-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 2 

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2015 pro ZŠ a návrh rozpočtu doplňkové 

činnosti ZŠ 

Předkládá: Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

 

Ing. Vrba a Ing. Alinčová zrekapitulovali 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 rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2015 pro MŠ 

Předkládá:  Ing.Alinčová Lenka, starostka MČ 

                   Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

 

Ing. Vrba a Ing. Alinčová zrekapitulovali 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 4a 

Vícenáklady IV. projektu stavby „Zdravotní středisko 

Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

 

Ing.Alinčová podala návrh na společnou rozpravu k bodu 4a a 4c a poté dala o návrhu hlasovat. 

Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se   0 

 

Ing.Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 

zastupitelstva. 

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. Proběhla rozsáhlá diskuze na toto téma, kde 

vystoupil i Ing. Míchal zástupce společnosti Stopro. Předsedající diskuzi uzavřela a vyzvala 

zastupitele k podání pozměňujících návrhů k bodu 4.a. 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 Fíla, Mydlarčík 

Usnesení bylo schváleno. 

  

K bodu 4b 

Návrh rozpočtu MČ pro 2015 v hlavní činnosti 

Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ, Ing. Vrba Jaroslav, předseda finančního výboru 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

Ing.Alinčová a Ing. Vrba zrekapitulovali materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 

zastupitelstva. 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy. Nikdo nedal žádný doplňující, či pozměňující návrh. Předsedající diskuzi 

uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  

 

Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 4c 

Úprava rozpočtu č. 1 – vícenáklady V. projektu stavby „Zdravotní středisko“  

Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 
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Vzhledem k tomu, že zástupce společnosti STOPRO připustil možnost jednat s vedením této 

společnosti o možné spoluúčasti, Ing. Alinčová navrhla stažení bodu 4c z jednání ZMČ s tím, že 

ZMČ pověří starostku jednáním se společností Stopro. 

. 

Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se   0 

Bod č. 4c byl stažen z programu. 

 

 

K bodu 4d 

Úprava rozpočtu č. 2 – ochranný nátěr budovy čp. 57 

Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

Ing.Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 

zastupitelstva. 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy. Nikdo nedal žádný doplňující, či pozměňující návrh. Předsedající diskuzi 

uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  

 

Hlasování:  pro 9   proti  0   zdržel se   1 Čihák 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 4e 

Úprava rozpočtu č. 3 – Dotace OS Pro Kunratice 

Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 

zastupitelstva. 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy. Nikdo nedal žádný doplňující, či pozměňující návrh. Předsedající diskuzi 

uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  

 

Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 4f 

Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Kunratice 

Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ Kunratice 

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 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 4g 

Veřejnoprávní smlouva s OS Pro Kunratice 

Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ Kunratice 

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 5 

Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ pro rok 2015 

Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ 

                  Ing.Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

Ing.Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 

zastupitelstva. 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy. Nikdo nedal žádný doplňující, či pozměňující návrh. Předsedající diskuzi 

uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  

 

Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 6 

Návrh rozpočtového výhledu MČ na období let 2016-2020 

Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, 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.  
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K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy. Nikdo nedal žádný doplňující, či pozměňující návrh. Předsedající diskuzi 

uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  

 

Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 7 

Úplatný převod pozemkové parcely parc.č. 701/5 

Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ Kunratice 

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 8a 

Změna územního plánu na pozemcích parc.č. 1233, 1234 a 1235 v k.ú. Kunratice 

Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ Kunratice 

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 8b 

Změna územního plánu na pozemcích parc.č. 1479 a 1480 

Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ Kunratice 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

 



Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice ze 11.3.2015 

 

 

Strana 8 (celkem 10) 

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 8c 

Změna územního plánu na pozemku parc.č. 249/6 

Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ Kunratice 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

 

Ing. Alinčová zrekapitulovala společně s Ing. arch. Kabelovou 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 8d 

Změna závazné textové části územního plánu-podnět č. 515 

Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ Kunratice 

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. 

 

 

 

 



Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice ze 11.3.2015 

 

 

Strana 9 (celkem 10) 

K bodu 9 

Úprava Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č.parc. 1510 v k. ú. 

Kunratice spočívající v navýšení míry využití území 

Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ Kunratice 

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 Fíla 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 10 

Organizační řád ÚMČ Praha-Kunratice 

Předkládá: Jitka Voříšková, tajemnice 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

 

J. Voříšková a Ing.Alinčová zrekapitulovaly 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 11 

Návrh na vstup do Svazu městských částí HMP 
Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ 

 

Písemný materiál je přílohou zápisu 

Ing.Alinčová  zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 

zastupitelstva. 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy. Nikdo nedal žádný doplňující, či pozměňující návrh. Předsedající diskuzi 

uzavřela a dala hlasovat o návrhu usnesení  
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Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 12 

Výstavba inženýrských sítí a komunikace na části pozemkové parcely parc.č. 2354/58 
Předkládá: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ Kunratice 

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    

Usnesení bylo schváleno. 

 

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

3.zasedání Zastupitelstva MČ v 21.10 hod. 

 

Ověřovatelé:   Matoušek Milan         ……………………………………….. 

 

 

  Hilmarová Petra       ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 


