
Z Á P I S 
 

ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

 

Datum konání:    29.4.2015 

Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  

Přítomni:     Do 18.10  hod      9 členů Zastupitelstva MČ 

Od 18.10 hod      10 členů Zastupitelstva MČ 

      dle prezenční listiny 

 

Omluveni:     1 Ing. Fíla Karel  

Neomluveni:     0 

 

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Hilmarová Petra 

z minulého zasedání zastupitelstva:     Matoušek Milan 

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního   Ing.Mydlarčík Svatomír 

zasedání zastupitelstva:   Hilmarová Petra 

 

Návrhový výbor MUDr. Mandík Miloslav 

 Vraný Jiří 

      Matoušek Milan 

 

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 9) a dále konstatovala, 

že Zápis včetně Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva ze dne 11.3.2015 byl ověřovateli  

Hilmarovou Petrou a Matouškem Milanem ověřen.  

 

Poté předložila  

- návrh na složení návrhového výboru MUDr. Mandík Miloslav 

 Vraný Jiří 

      Matoušek Milan 

 

 

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:  Hilmarová Petra 

       Ing.Mydlarčík Svatomír 
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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. 

 

Po té předsedající předložila návrh na doplnění programu o následující body takto: 

- rozšíření bodu 1 o Rozpočtové změny č. 6. až 7, úprava rozpočtu č.10 a přidání bodu 7: 

Odvolání a volba tajemníka Kontrolního výboru.  

 

Předsedající se přítomných zastupitelů zeptala, zda ještě někdo nemá doplňující návrh programu. 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další návrhy dala hlasovat o rozšířeném návrhu programu  

 

Hlasování:  pro 9  proti 0  Zdržel se 0 

Doplněný program byl schválen. 

 

Program:  

 

1. Rozpočtové změny č. 1. až 5., úprava rozpočtu č. 1. vícenáklady V. projektu stavby 

„Zdravotní středisko“, vícepráce a méněpráce na dostavbě 2 tříd ZŠ Kunratice a úpravy 

rozpočtu č. 4. až 9. Rozpočtové změny č. 6. až 7. Úprava rozpočtu č.10. 

2. Veřejnoprávní smlouvy 

a. MO Flora Svaz TP v ČR 

b. Rehabilitace Hornomlýnská, o.s. 

c. Křižovatka Cz, o.s. 

d. Římskokatolická farnost 

e. Junák, svaz skautů a skautek, Středisko Paprsek 

f. Patron 

g. SK Slovan Kunratice 

h. FBC Start 98 Kunratice 

i. Záchranná brigáda kynologů 

j. ZO Českého svazu chovatelů Kunratice 

k. Rozvoj Zeleného údolí, o.s. 

l. Žít spolu o.p.s. 

m. Sokol Kunratice 

n. OS Pro Kunratice 

3. Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 

4. Změna územního plánu na pozemku parc.č. 804/11 

5. Informační koncepce ISVS a bezpečnostní politika IS MČ na r. 2015-2020 

6. Podnět MČ k HMP k žádosti o svěření zámecké budovy čp. 1 

7. Odvolání a volba tajemníka Kontrolního výboru 

8. Dotazy, připomínky, podněty 

 

 



Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice ze 29.4.2015 

 

 

Strana 3 (celkem 11) 

Tajemnicí Jitkou Voříškovou bylo oznámeno, že 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 

je nahráváno.  

 

 

K bodu 1a 

Změna rozpočtu č. 1., zvýšení o investiční dotaci HMP 11 000,00 tis. Kč na akci ZŠ Kunratice-

rozšíření kapacity II. etapa-přístavba šatnového centra 

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 9   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 1b 

Změna rozpočtu č. 2., ponechání investičních prostředků ve výši 3 663,90 tis. Kč na akci 

Přístavba a nástavba ZŠ 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 9   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 1c 

Změna rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP  510,80 tis. Kč pro Základní školu na 

integraci žáků, mzdové náklady asistentů pedagoga 

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.  
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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 9   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 1d 

Změna rozpočtu č. 4., snížení schodku rozpočtu roku 2015 o uvolněné vlastní zdroje 3 663,90 

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 9   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

V 18.10 hod se dostavil zastupitel Ing.Langr-počet zastupitelů 10 

K bodu 1e 

Změna rozpočtu č. 5., rozdělení uvolněných vlastních zdrojů 11 000,00 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 

Úhrada vícenákladů na stavbu „Zdravotní středisko-K Libuši čp. 57, Praha 4-Kunratice“ V. ve 

výši 37 280,- Kč bez DPH (45 108,80 Kč s DPH 21%) 

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.  

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 8   proti  0   zdržel se 2   Langr,Čihák 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 1g 

Úhrada vícenákladů I na stavbu Základní škola-nástavba Předškolní č.p. 420 Praha 4 

Kunratice ve výši 180 479,69 Kč bez DPH (218 380,42 Kč s DPH 21%). 

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 1h 

Úprava rozpočtu č. 4., poskytnutí dotace 300,00 tis. Kč organizaci SK Slovan 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 1i 

Úprava rozpočtu č. 5., poskytnutí dotace 70,00 tis. Kč 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 1j 

Úprava rozpočtu č. 6., poskytnutí dotace 35,00 tis. Kč organizaci TJ Sokol 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 1k 

Úprava rozpočtu č. 7., přesun 30,00 tis. z rezerv rozpočtu- vstupní poplatek do Svazu městských 

částí hlavního města Prahy  

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 1l 

Úprava rozpočtu č. 8., přesun 100,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu- úhrada soudního poplatku 

v kauze náhrada škody  

Předkládá: Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 
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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 8   proti  1 Mydlarčík  zdržel se 1   Langr 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 1m 

Úprava rozpočtu č. 9., přesun 83,30,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu- místní správa 
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.  

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 1n 

Změna rozpočtu č. 6., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 506,00 tis. Kč pro Mateřskou školu 

Kunratice a Základní školu Kunratice na posílení mzdových prostředků zaměstnancům 

v oblasti školství 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, 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.  

 

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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K bodu 1o 

Změna rozpočtu č. 7., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 11,10 tis. Kč pro Místní knihovnu 

Kunratice  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, 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.  

 

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 1p 

Úprava rozpočtu č. 10., poskytnutí dotace 8,90 tis. Kč Občanskému sdružení Pro Kunratice 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, 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 8   proti  0   zdržel se 0 

 nehlasoval: 2, Hýža, Langr 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2 

Veřejnoprávní smlouvy (body 2a až 2n 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, 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. Byly vzneseny připomínky k Veřejnoprávní 

smlouvě 2f-Patron a poté Ing.Alinčová tento bod stáhla z programu a nechala o stažení tohoto 

bodu hlasovat. 
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Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se   0 

Bod č. 4/2f je stažen z programu jednání ZMČ. 

 

Poté Ing. Alinčová navrhla hlasovat o bodech 4/2a až 4/2e a 4/2g až n (Veřejnoprávní smlouvy) 

hromadně a dala o tom hlasovat. 

Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se   0 

Návrh byl schválen 

 

Ing. Alinčová poté zrekapitulovala materiály k tomuto bodu 4 

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 

diskuzi uzavřela. 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 

Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice  

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, 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.  

 

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 

Změna územního plánu na pozemku parc.č. 804/11 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, 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 5 

Informační koncepce ISVS a bezpečnostní politika IS MČ na r. 2015-2020 

Předkládá: Jitka Voříšková, tajemnice ÚMČ 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

 

Tajemnice Voříšková 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 

Podnět MČ k HMP k žádosti o svěření zámecké budovy čp. 1 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 

 

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

zastupitelstva.  

 

V 19.25 hod odešel zastupitel Ing. Mydlarčík-počet zastupitelů 9 

 

 

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 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

V 19.30 hod příchod zastupitele Ing.Mydlarčíka-počet zastupitelů 10 

 

K bodu 7 

Odvolání a volba tajemníka Kontrolního výboru 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

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.  

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 8 

Dotazy, připomínky, podněty 

1/ Ing. Alinčová podala informaci, že Dopravní podnik HMP žádá odkup pozemku o výměře cca 

1 500 m2 kvůli výstavbě Metra DI, a že požádala HMP zvážit, zda neodsvěří celý pozemek, který 

má výměru cca 7000m2 a nesvěří MČ jiný pozemek, který MČ potřebuje pro své aktivity. 

2/ Ing.Langr navrhnul finanční prostředky ušetřené z kapitoly školství ve výši 5 milionů korun 

použít na opravu ul. Do Dubin proti zdi zámeckého parku, tj. odstranění stávajících zábran-patníků 

a vybudování definitivní rozšířené komunikace. P. Hýža citoval zprávu projektanta, ze které 

vyplynulo, že navrhovaná úprava není možná: úprava této části ul. Do Dubin je součástí kompletní 

rekonstrukce ul. Volarské, Golčovy a K Betáni včetně vybudování dešťové kanalizace v řádu 

desítek milionů korun. Na tuto rekonstrukci již bylo vydáno stavební povolení. Takto rozsáhlé 

opravy MČ Praha-Kunratice neprovádí, ale je zcela závislá na HMP, které je investorem této 

stavby. Dále uvedl, že pod patníky je uloženo odvodnění komunikace, nelze tudíž v tomto místě 

položit asfalt. 

3/ Další Zastupitelstvo je naplánováno na 25.5.2015 od 18.00 hodin. 

 

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

4.zasedání Zastupitelstva MČ v 20.00 hod. 

 

Ověřovatelé:   Ing.Mydlarčík Svatomír         ……………………………………….. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 


