
Z Á P I S 
 

z 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

Datum konání:    23.3. 2016 
Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  
Přítomni:     11 členů Zastupitelstva MČ 
      od 18.00 hod     9 členů Zastupitelstva MČ 

od 18.05 hod   11 členů Zastupitelstva MČ 
od 18.15 hod  10 členů Zastupitelstva 

      dle prezenční listiny 
Omluveni:     0 
Neomluveni:     0 
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Hilmarová Petra 
z minulého zasedání zastupitelstva:   Ing.Vrba Jaroslav  

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního   Matoušek Milan  
zasedání zastupitelstva:   Ing.Mydlarčík Svatomír 
 
Návrhový výbor Ing.Fíla Karel M.Sc. 
 Hýža Ivan 
      Vraný Jiří 
Zapisovatelka:     Kubátová Radana 
 
Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 11. zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Kunratice je nahráváno pro účely zápisu. 
 
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 10. zasedání zastupitelstva ze dne 27. 1. 2016 byl ověřovateli Hilmarovou Petrou a 
Ing.Vrbou Jaroslavem ověřen.  

V 18.05 hod příchod zastupitele Mudr.Mandík, Ing.Čihák Pavel-počet zastupitelů 11 
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru    Ing.Fíla Karel M.Sc. 
   Hýža Ivan 
        Vraný Jiří 
a návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:   Matoušek Milan  
        Ing.Mydlarčík Svatomír  
 
Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. 
O  návrhu dala hlasovat. 
Hlasování: 
  pro 11  proti 0   zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Radanu Kubátovou. 
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Program: 
0.  Složení slibu členů Zastupitelstva MČ P-KU-opravný 
1. Rozpočtové změny č 1,2,3 a úprava č. 1 
2. Změna listiny o zřízení peněžního fondu MČ P-KU k poskytování prostředků pro 

potřeby objektu Domu s chráněnými byty Kunratice a jeho obyvatel 
3. Veřejnoprávní smlouvy 
4. Změna Územního plánu hl.m. Prahy na pozemku parc.č. 2342/428 
5. Projednání návrhu celoměstsky významné změny III-Z 2748/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy 
6. Dotazy, připomínky, podněty 
 
 
K bodu 0 
Složení slibu členů Zastupitelstva MČ P-KU-opravný 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
Všichni zastupitelé MČ Praha Kunratice složili slib v platném znění bez výhrad. 
 

V 18.15 hod odchod zastupitele Ing.Čihák Pavel-počet zastupitelů 10 
 
K bodu 1 
1a) Změna rozpočtu č. 1, zvýšení o investiční dotaci HMP 15 000,00 tis. Kč na ZŠ – přístavba 
tříd: 
Předkládá:  Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
 
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. 
 
 
1b) Změna rozpočtu č.2. zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 13,00 tis. Kč pro místní knihovnu; 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
 
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. 
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Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
1c) Změna rozpočtu č. 3, zvýšení o doplatek HMP 169,00 tis. Kč odvodu z provozu výherních 
hracích přístrojů a jiných herních zařízení  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
 
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. 
 
 
1d) Úprava rozpočtu č. 1., posílení paragrafu 5512 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů o 84,50 
tis. Kč 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
 
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 
Změna listiny o zřízení peněžního fondu MČ P-KU k poskytování prostředků pro potřeby 
objektu Domu s chráněnými byty Kunratice a jeho obyvatel 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Jaroslav Vrba, předseda finančního výboru 
 
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. 
 
 
K bodu 3 
3a) Poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Svazu tělesně postižených 
v ČR, z.s.-MO Flora ve výši 20.000,- Kč v roce 2016 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
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. 
 
 
3b) Poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Rehabilitace 
Hornomlýnská, o.s. ve výši 20.000,- Kč v roce 2016  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
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. 
 
3c) Poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti ve 
výši 32.000,- Kč v roce 2016  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
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 
 
 
3d) Poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z.s. Na Kole ve výši 5.000,- 
Kč v roce 2016 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
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 
 
3e) Poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Občanskému sdružení 
Rozvoj Zeleného údolí Praha 4 ve výši 12.000,- Kč v roce 2016 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
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 
 
 
3f) Poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace o.p.s. Žít spolu ve výši 
20.000,- Kč v roce 2016 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva 
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  



Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 23.3.2016 
 

 

Strana 6 (celkem 10) 

 
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 
 
 
3g) Poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z.s. Junák-český svaz, 
Středisko Paprsek v roce 2016 ve výši 20.000,- Kč  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
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 
 
 
3h) Poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z.s. Křižovatka.cz v roce 
2016 ve výši 20.000,- Kč  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
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 
 
3i) Poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pobočnému spolku Českému 
svazu chovatelů Základní organizace Praha 4-Kunratice v roce 2016 ve výši 10.000,- Kč  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
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 
 
 
3j) Poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Občanskému spolku Pro 
Kunratice ve výši 10.000,- Kč  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
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 8   proti  0   zdržel se 2 (Hýža, ing.Langr) 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
3k) Poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Slovan Kunratice, z.s. 
ve výši 300.000,- Kč  
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva, a současně uvedla, že SK Slovan neuhradil PVK zálohy na odběr vody v celkové 
výši 49.020,- Kč. Proto navrhla, aby poskytnutí dotace na činnost SK Slovan byla vázána na 
doložení úhrady výše uvedené částky. V případě, že SK Slovan platbu nedoloží, následovala by 
změna účelu dotace tak, aby vodné z ní mohlo být uhrazeno. 
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K tomuto bodu proběhla diskuze. 
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů.  
 
Předsedající poté předložila pozměňující návrh usnesení 11.3k v tomto znění: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice 
11.3k/2 r o z h o d u j e  
poskytnout dotaci ve výši 300.000,- Kč SK Slovan Kunratice, z.s. v roce 2016 za podmínek 
uvedených v žádosti a za předpokladu, že SK Slovan doloží uhrazení dlužné částky ve výši 
49 020,- Kč 
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11.3k/3 s c h v a l u j e 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace SK Slovan Kunratice, z.s. v roce 2016 ve výši 
300.000,- Kč dle  přílohy tohoto usnesení pod podmínkou, že SK Slovan doloží uhrazení dlužné 
částky PVK, a.s. ve výši 49 020,- Kč 
 
11.3k/4 u k l á d á 
starostce po doložení úhrady dlužné částky podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 11.3k/3 
tohoto usnesení 
Termín: ihned 
 
Nikdo další již nepodal žádný pozměňující návrh, předsedající dala nejprve hlasovat o 
pozměňujícím návrhu usnesení  
 
Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení v pozměňujícím znění bylo schváleno. 
 
O původním návrhu o usnesení se nehlasuje. 
 
 
3l) Poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Záchranné brigádě 
kynologů Praha ve výši 20.000,- Kč  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
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 
 
3m) Poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kunratice ve výši 
200.000,- Kč 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
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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3n) Poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z.s. Start 98 ve výši 
70.000,- Kč  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
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 
 
 
3o) Poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Thomayerově nemocnici ve 
výši 10.000,- Kč 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
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 hl.m. Prahy na pozemku parc.č. 2342/428 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
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 5 
Projednání návrhu celoměstsky významné změny III-Z 2748/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
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 
 
 
K bodu 6 
Dotazy, připomínky, podněty  
1) Ředitel ZŠ Kunratice seznámil přítomné s náklady na pořizování tisků v ZŠ Kunratice a 

doložil, že pronájem kopírky je pro ZŠ Kunratice finančně efektivnější, než její nákup. 
2) Ing. Alinčová seznámila přítomné se situací ohledně melioračního kanálu, kdy nové vedení 

spol. Scionius nemá zájem provést jeho opravu. Bude vypsáno klasické výběrové řízení, kdy 
částka  1,4 mil od spol. Scionius  bude použita jako spoluúčast na uhrazení nákladů.– realizace 
stavby.  

3) Ing. Langr vznesl dotaz, zda s dostavbou 4 tříd v ZŠ Kunratice dojde i ke změnám na parkovišti 
vedle pavilonu SO1. Ing. Alinčová vysvětlila, že z důvodu bezpečnosti, bude vybudován ještě 
jeden výjezd z parkoviště tak, aby bylo jednosměrné. Bohužel navýšení počtu parkovacích 
stání z důvodu omezeného prostoru není možné. 

4) Ředitel ZŠ Kunratice Ing. Beran pozval přítomné na Setkání absolventů a zaměstnanců školy 
na 3.4.2016 od 13.00 – 18.00 hod. 

 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing. Alinčová ukončila 
11. zasedání Zastupitelstva MČ v 19.05 hod. 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Mydlarčík Svatomír  ………………………. 
 
 
     Matoušek Milan   ……………………….
  
 
 
 
 
 
Ing. Lenka Alinčová 
starostka MČ Praha-Kunratice 
 
 
zápis vyhotoven dne: 29.3. 2016 


