
Z Á P I S 
 

ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

 
Datum konání:    23.9.2015 
Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  
Přítomni:     6 členů Zastupitelstva MČ 

od 18.05  hod      8 členů Zastupitelstva MČ 
      dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     3 (Ing. Fíla Karel, Ing. Langr Miloš, Ing. Mydlarčík  
                                                                       Svatomír) 
Neomluveni:     0 
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Ing.Mydlarčík Svatomír 
z minulého zasedání zastupitelstva:     Hýža Ivan 

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního   Vraný Jiří 
zasedání zastupitelstva:   Hilmarová Petra 
 
Návrhový výbor Matoušek Milan 
 Hýža Ivan 
      Ing. Čihák Pavel 
 
Zapisovatelka:     Kubátová Radana  
 
 
Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 7. 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 6) a dále konstatovala, že Zápis včetně 
Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva ze dne 29.6.2015 byl ověřovateli Ing. Mydlarčíkem 
Svatomírem a Hýžou Ivanem ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru Hýža Ivan 
 Ing. Čihák Pavel 
      Matoušek Milan 
 
a návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:  Vraný Jiří 

       Hilmarová Petra 
 
Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O 
návrhu dala hlasovat. 



Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice ze 23.9.2015 
 

 

Strana 2 (celkem 6) 

 
Hlasování: 
  pro 6  proti 0   zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Radanu Kubátovou. 
 
Po té předsedající předložila návrh na doplnění programu o následující bod  
7.1h Úprava rozpočtu č. 24., přesun 40,00 tis. Kč z rezerv pro investiční příspěvek Základní škole 
na pořízení interaktivních tabulí 
 
Předsedající se přítomných zastupitelů zeptala, zda ještě někdo nemá doplňující návrh programu. 
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další návrhy, nechala hlasovat o rozšířeném návrhu 
programu  
Hlasování:  pro 6  proti 0  Zdržel se 0 
Doplněný program byl schválen. 
 
Program: 
1. Rozpočtové změny č. 13 až 15, a rozpočtové úpravy č. 20 až 23 
2. Klientské změny na akci „Přístavba šaten ZŠ Kunratice“ 
3. Směrnice o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím včetně schválení Sazebníku úhrad za poskytování informací  
4. Dotazy, připomínky, podněty 
 
K bodu 1a 
7.1a Změna rozpočtu č. 13., uzavření finančního vypořádání se státním rozpočtem a 
rozpočtem HMP roku 2014 – odvod celkem 67,00 tis. Kč 
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 6   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

V 18.05 hod příchod zastupitelů Ing. Čihák a p. Vraný-počet zastupitelů 8 
 
K bodu 1b 
7.1b Změna rozpočtu č. 14., neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 70,00 tis. Kč na zajištění 
bydlení pro azylanty 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
                  Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
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Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K tomuto bodu proběhla diskuze. Po uzavření 
diskuze vyzvala předsedající k předložení pozměňujících či doplňujících návrhů. 
 
Zastupitel ing. Čihák předložil návrh na doplnění bodu 7.1b/2 usnesení o podmínku: 
7.1b/2  s c h v a l u j e 
změnu rozpočtu č. 14., neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 70,00 tis. Kč na zajištění bydlení 
pro azylanty za podmínky uzavření smlouvy o úhradě čistého nájemného mezi Městskou částí 
Praha-Kunratice, nájemcem a pronajímatelem  
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo nepodal žádné pozměňovací návrh, dala nejprve hlasovat o 
doplňujícím návrhu zastupitele Ing. Čiháka. 
 
Hlasování: pro 8  Proti 0  Zdržel se 0 
Pozměňující návrh usnesení byl schválen. 
O původním návrhu usnesení se nehlasovalo. 
 
 
K bodu 1c 
7.1c Změna rozpočtu č. 15., změna charakteru části investiční dotace ve výši 622,50 tis. Kč 
na přístavbu šatnového centra ZŠ na neinvestiční dotaci na vybavení tohoto centra 
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. K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve 
které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny vznesené dotazy. Poté 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 1d 
7.1d Úprava rozpočtu č. 20., přesun z rezerv 97,00 tis. Kč na pořízení kopírky 
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.  
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Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve 
které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny vznesené dotazy. Poté 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 7   proti  0   zdržel se   1 (Ing. Čihák) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 1e 
7.1e Úprava rozpočtu č. 21., přesun z rezerv 70,00 tis. Kč na krytí rozdílu mzdových 
prostředků členů zastupitelstev podle platného nařízení vlády oproti dříve platnému 
nařízení 
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 8  proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 1f 
7.1f Úprava rozpočtu č. 22., přesun uvolněných vlastních zdrojů 623,00 tis. Kč na vybavení 
šaten 
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 8   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 1g 
7.1g Úprava rozpočtu č. 23., přesun 96,00 tis. Kč v par. 2212 silnice 
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.  
 
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 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 1h 
7.1h Úprava rozpočtu č. 24., přesun 40,00 tis. Kč z rezerv pro investiční příspěvek Základní 
škole na pořízení interaktivních tabulí 
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. K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve 
které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny vznesené dotazy. Poté 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 7   proti  0   zdržel se   1 (Ing. Čihák) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 2 
7.2 Klientské změny na akci ZŠ Kunratice-rozšíření kapacity II. etapa-přístavba šatnového 
centra 
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. Poté 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 7   proti  0   zdržel se   1 (Ing. Čihák) 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 3 
7.3Návrh Směrnice o Poskytování Informací dle zák. č. 106/1999 Sb 
Předkládá: Jitka Voříšková, tajemnice 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Tajemnice paní 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 8   proti 0   zdržel se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 4  
Dotazy, připomínky, podněty 
1. Starostka ing. Alinčová oznámila, že svolává středu 4.11.2015 od 18.00 hodin 8. zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice do budovy radnice.  
 
 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing. Alinčová ukončila 
7. zasedání Zastupitelstva MČ v 19.00 hod. 
 
Ověřovatelé:   Hilmarová Petra ..................................................... 
 
 
  Vraný Jiří  ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lenka Alinčová 
starostka MČ Praha-Kunratice 
 
 
zápis vyhotoven dne: 24.9.2015 


