
Z Á P I S 
 

ze 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

 

 

Datum konání:    29.6.2015 

Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  

Přítomni:     od 18.00  hod      9 členů Zastupitelstva MČ 

      dle prezenční listiny 

 

Omluveni:     2 MUDr.Mandík Miloslav, Vraný Jiří  

Neomluveni:     0 

 

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Ing.Mydlarčík Svatomír 

z minulého zasedání zastupitelstva:     Matoušek Milan 

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního   Ing.Mydlarčík Svatomír 

zasedání zastupitelstva:   Hýža Ivan 

 

Návrhový výbor Matoušek Milan 

 Hilmarová Petra 

      Ing.Čihák Pavel 

 

Zapisovatelka:     Andrlová Dagmar  

 

 

Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing.Alinčovou bylo oznámeno, že 6. zasedání Zastupitelstva MČ 

Praha-Kunratice je nahráváno.  

 

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčová v 18.00 hod (dále 

jen „předsedající“). Po přivítání přítomných členů zastupitelstva  konstatovala, že Zastupitelstvo 

je usnášeníschopné (počet přítomných členů Zastupitelstva 9) a dále konstatovala, že Zápis včetně 

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva ze dne 25.5.2015 byl ověřovateli  Ing.Mydlarčíkem 

Svatomírem a Matouškem Milanem ověřen.  

 

Poté předložila  

- návrh na složení návrhového výboru Hilmarová Petra 

 Ing.Čihák Pavel 

      Matoušek Milan 

 

a návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:  Hýža Ivan 

       Ing.Mydlarčík Svatomír 

 

Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O 

návrhu dala hlasovat. 
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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. 11,12 a Rozpočtovou úpravu č.19.  

 

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. 8 až 12 a úpravy č. 14. až 19 

2. Závěrečný účet Městské části Praha Kunratice za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření MČ v roce 2014 

3. Uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě se spol. Scionius, a.s. 

4. Veřejnoprávní smlouva NaKole o.s. 

5. Dotazy, připomínky, podněty 

 

 

K bodu 1a 

Změna rozpočtu č. 8, zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 24,10 tis. Kč na zkoušky odborné 

způsobilosti  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, 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   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 1b 

Změna rozpočtu č. 9., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 35,00 tis. Kč pro Základní školu na 

program Škola bez drog 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

                  Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
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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. 10., zvýšení o přijaté pojistné celkem 52,40 tis. Kč 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, 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   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 1d 

Úprava rozpočtu č. 14., přesun z rezerv 5,00 tis. Kč na podporu akce Pražské cyklozvonění 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, 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.  

 

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. 
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K bodu 1e 

Úprava rozpočtu č. 15., přesun 20,00 tis. z par. 3900 na krytí nákladů spojených s párovou 

výukou v Základní škole 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, 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   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 1f 

Úprava rozpočtu č. 16., přesun 3,60 tis. Kč uvnitř par. 4341-sociální pomoc dítěti 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, 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.  

 

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 1g 

Úprava rozpočtu č. 17., přesun 109,00 tis. Kč z par. 3635 na měření a vyhodnocování 

vypouštěných vod z rybníka Šeberák 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 1h 

Úprava rozpočtu č. 18., přesun 60,00 tis. Kč uvnitř par. 2212 silnice  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, 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.  

 

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. 

lasování:  pro 9   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 1i 

Úprava rozpočtu č. 19., přesun 623,00 tis. Kč uvnitř par. 3113 základní škola  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, 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 8   proti  0   zdržel se 1  Langr 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 1j 

Změna rozpočtu č. 11., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 198,80 tis. Kč pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů  
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.  

 

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 1k 

Změna rozpočtu č. 12., vrácení daně z příjmu právnických osob za období roku 2014 zvýšení o 

neinvestiční dotaci HMP 1 395,90 tis. Kč 

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 9   proti  0   zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 2 

Závěrečný účet MČ Praha Kunratice za rok 2014 se Zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2014 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, 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   0 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 3 

Uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě se spol. Scionius, a.s. 

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 9   proti  0   zdržel se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 4 

Veřejnoprávní smlouva NaKole o.s  
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 9   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 5 

Dotazy, připomínky, podněty 

1/ Ing.Langr vznesl dotaz, zda je v plánu dokončení cyklostezky Vestec-Kunratice. Ing Alinčová 

sdělila, že stavební úřad pro Prahu 11 vydal rozhodnutí o prodloužení povolení umístění stavby 

k cyklostezce na území MČ Praha-Šeberov k chatové osadě. TSK má v plánu tuto stavbu 

vybudovat ještě v tomto roce. Realizace stavby od chatové oblasti k podjezdu Kunratické spojky 

reálná není, protože je nutné zachovat příjezd k chatám a zemědělcům na pole. MČ zváží možnost 

úprav stávající polní cesty tak, aby vyhovovala stávajícímu provozu, jak obyvatelům chat, tak 

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

6.zasedání Zastupitelstva MČ v 18.55 hod. 

 

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

 

 

  Hýža Ivan    …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 


