
Z Á P I S 
 

z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

 
Datum konání:    4.11.2015 
Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  
Přítomni:     10 členů Zastupitelstva MČ 

od 18.05 hod  11 členů Zastupitelstva MČ 
      dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     0 

 
Neomluveni:     0 
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Vraný Jiří 
z minulého zasedání zastupitelstva:  Hilmarová Petra 

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního   Ing.Mydlarčík Svatomír 
zasedání zastupitelstva:   Matoušek Milan 
 
Návrhový výbor Ing.Fíla Karel M.Sc. 
 Ing.Vrba Jaroslav 
      Ing. Čihák Pavel 
 
Zapisovatelka:     Kubátová Radana  
 
 
Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 8. 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 10) a dále konstatovala, že Zápis 
včetně Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva ze dne 23.9.2015 byl ověřovateli Vraným Jiřím  a 
Hilmarovou Petrou ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru Ing.Fíla Karel M.Sc. 
 Ing.Vrba Jaroslav 
      Ing. Čihák Pavel 
 
 
a návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:  Ing.Mydlarčík Svatomír 

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 Radanu Kubátovou. 
 
Předsedající předložila návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího řádu 7 
dní před jednáním zastupitelstva a současně předložila návrh na stažení bodu 2 týkající se Dodatku 
č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí dotace STP v ČR, MO FLORA z důvodu nemožnosti 
posunu termínu na 31.1.2016. Současně předložila návrh, aby bod 3 Kunratice-jih (ověřovací 
studie možností regulace prostoru) byl projednáván jako bod 2 dnešního zasedání. 
 
Předsedající poté dala o stažení bodu 2. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 
STP v ČR, MO Flora  hlasovat  
 
Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se   0 
Stažení projednávání bodu 2 bylo přijato. 
 
Předsedající se přítomných zastupitelů zeptala, zda ještě někdo nemá doplňující návrh programu.  
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo nepodal žádný pozměňující či doplňující návrh programu 
předsedající dala hlasovat o návrhu programu 
 
Hlasování:  pro 10   proti 0   zdržel se 0 
Upravený program ZMČ byl schválen. 
 
 
Program: 

1. Rozpočtová úprava č. 25 
2. KUNRATICE-JIH (ov ěřovací studie možností regulace prostoru) 
3. Dotazy, připomínky, podněty 

 
 
K bodu 1 
8.1 Rozpočtová úprava č. 25 
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.  
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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. 
 

V 18.05 hod příchod zastupitele Mudr.Mandík-počet zastupitelů 11 
 
 
 
K bodu 2.  
8.2 KUNRATICE-JIH (ověřovací studie možností regulace prostoru 
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 a připomínky.  
 
Poté předsedající diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů.  
 
Zastupitel ing.Langr předložil návrh na doplnění usnesení takto: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha -Kunratice 
8.2./1 b e r e   n a   v ě d o m í 
ověřovací studii možností regulace prostoru, návrh vodní nádrže „Královský rybník“ 
KUNRATICE-JIH zhotovenou 12/2010-04/2011 UNITED ARCHITECT STUDIO, s.r.o., sídlem 
v Praze 4, 140 00 Zelený Pruh 1090, zastoupenou jednatelem Ing. arch. Jaromírem Myškou, a 
VYSOKOU ŠKOLOU ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, sídlem v Praze 6, 
Suchdole, 165 21 Kamýcká 129, zastoupenou kvestorem Ing. Josefem Vojáčkem, vedoucím 
katedry vodních zdrojů Prof. Ing. Svatoplukem Matulou, CSc. a Ing. Františkem Doležalem, CSc. 
z katedry vodních zdrojů fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. 
 
8.2./2  s c h v a l u j e 

ověřovací studii možností regulace prostoru, návrh vodní nádrže „Královský rybník“ 
KUNRATICE-JIH zhotovenou 12/2010-04/2011 UNITED ARCHITECT STUDIO, s.r.o., sídlem 
v Praze 4, 140 00 Zelený Pruh 1090, zastoupenou jednatelem Ing. arch. Jaromírem Myškou, a 
VYSOKOU ŠKOLOU ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, sídlem v Praze 6, 
Suchdole, 165 21 Kamýcká 129, zastoupenou kvestorem Ing. Josefem Vojáčkem, vedoucím 
katedry vodních zdrojů Prof. Ing. Svatoplukem Matulou, CSc. a Ing. Františkem Doležalem, CSc. 
z katedry vodních zdrojů fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. 
 
8.2./3  d o p o r u č u j e 
návrh ve funkčních plochách ověřovací studie možností regulace prostoru, návrh vodní nádrže 
„Královský rybník“ KUNRATICE-JIH ve variantě č. 6. 
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8.2./4 u k l á d á 
starostce postoupit ověřovací studii možností regulace prostoru, návrh vodní nádrže „Královský 
rybník“ KUNRATICE-JIH (dále jen Studii) Odboru stavebnímu a územního plánu hl.m. Prahy a 
Institutu plánování a rozvoje (IPR) hl.m. Prahy, termín ihned. 
 
Vzhledem k tomu, že další pozměňující návrhy již nebyly vzneseny, dala předsedající nejprve 
hlasovat o pozměňujícím návrhu usnesení zastupitele ing. Langra 
Hlasování:  pro 11  proti 0   zdržel se 0  
Pozměňující návrh Usnesení byl schválen. 
 
Předsedající konstatovala, že o původním návrhu se nehlasuje.  
 
 
K bodu 3 
8.3 Dotazy, připomínky, podněty.  

a) Ing. Mydlarčík upozornil na zanedbané studánky v Kunratickém lese. Ing. Alinčová slíbila, 
že vyvolá jednání s vlastníkem lesa, tj. MHMP. 

b) Na dotaz Ing. Langra, proč je v programu dnešního jednání ZMČ Praha-Kunratice tak málo 
bodů k projednání oproti 1. pol. r. 2015, Ing. Alinčová podala vysvětlení, že všechny 
investiční akce r. 2015 jsou již hotové. Rozpočet MČ byl sestaven velmi reálně, tudíž je 
potřeba schvalovat minimum rozpočtových změn a úprav. 

c) Dr. Mandík přednesl návrh na osvětlení přechodu (výstražné zařízení přímo ve vozovce) u 
školských zařízení a na Vídeňské ulici nad IKEM. P. Hýža mu odpověděl, že TSK 
již písemný požadavek na instalaci osvětlení na ul. Vídeňská obdržela, bohužel zatím bez 
zpětné vazby. 

 
 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing. Alinčová ukončila 
8. zasedání Zastupitelstva MČ v 19.00 hod. 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  Ing.Mydlarčík Svatomír ..................................................... 
 
 
   Matoušek Milan  ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lenka Alinčová 
starostka MČ Praha-Kunratice 
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zápis vyhotoven dne: 6.11. 2015 


