
 

 

Z Á P I S 
 

z 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 

 
Datum konání:    22.6. 2020 

Řízení:      Ing. Lenka Alinčová  

Přítomni:     11 členů Zastupitelstva MČ 

      dle prezenční listiny 

 

Omluveni:     0  

        

Neomluveni:     0 

 

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení              Petra Hilmarová 

z minulého zasedání zastupitelstva:   Milan Matoušek  

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního  Petra Hilmarová  

zasedání zastupitelstva:   Milan Matoušek 

 

Návrhový výbor    Ing. Karel Fíla 

 Ing. Pavel Čihák 

 Ing. Karel Klíma 

 

Zapisovatelka: Lucie Nejedlá 

 

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 11) a dále konstatovala, že Zápis včetně 

usnesení z 12. zasedání zastupitelstva ze dne 25.5.2020 byl ověřovateli Petrou Hilmarovou a 

Milanem Matouškem ověřen. 

 

Poté předsedající předložila návrh na složení návrhového výboru následovně:  

 Ing. Karel Fíla 

 Ing. Pavel Čihák 

 Ing. Karel Klíma 

Předsedající se přítomných zastupitelů dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný 

jiný návrh. O  návrhu dala hlasovat. 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

 

Dále předložila návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání následovně: 

 Petra Hilmarová 

 Milan Matoušek 

 

Předsedající se přítomných zastupitelů 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. 
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Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Lucii Nejedlou. 

 

Předsedající se přítomných zastupitelů dotázala, zda nemají nějaký návrh na doplnění programu 

jednání. Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal žádný pozměňující či doplňující návrh programu 

předsedající předložila návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího řádu 7 

dní před jednáním zastupitelstva, a dala o návrhu programu hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Program byl schválen. 

 

Program: 

1. Závěrečný účet Městské části Praha-Kunratice za rok 2019 

2. Změny a úpravy rozpočtu 2020 

3. Financování projektu z programu OP PPR Mateřské školy Kunratice 

4. Odpuštění části nájmů a odklad platby Zařízení školního stravování 

5. Prominutí místního poplatku z pobytu 

6. Dotazy, připomínky, podněty 

 
K bodu 1 

Závěrečný účet MČ Praha Kunratice za rok 2019 se Zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2019 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

  Ing. Karel Klíma 

  

Ing. Klíma zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva. 

Předsedající konstatovala, že do neinvestičních prostředků jsou ne zcela šťastně započítávány i 

velké opravy. 

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy a připomínky.  

 

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 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2a 

Úprava rozpočtu č. 3., uvolnění vlastních zdrojů 7 900,0 tis. Kč do rezerv 

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 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2b 

Úprava rozpočtu č. 4., přesun 240,0 tis. Kč z rezerv pro ZŠ-financování pozice IT technika 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ     

              

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

zastupitelstva. Ředitel ZŠ Kunratice Ing. Beran vysvětlil, že v některé dny je ve škole v provozu i 

několik set počítačů a jejich údržba se bez IT technika neobejde. 

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy a připomínky.  

 

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 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2c 

Úprava rozpočtu č. 5., přesun 212,5 tis. Kč uvnitř par. 5213 krizová opatření na výdaje Mateřské 

školy Kunratice a Základní školy Kunratice spojené s nerealizovanou školkou a školou v přírodě 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ     

              

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. Ing. Doležilová navrhla doplnit usnesení o : 

Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ukládá Mateřské a Základní škole Kunratice převést 

finanční prostředky získané z úpadku do rozpočtu Městské části Praha-Kunratice a doporučuje 

Mateřské a Základní škole Kunratice uzavírat pojištění škol v přírodě i u všech zájezdů. 

 

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 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 2d 

Úprava rozpočtu č. 6., přesun 71,8 tis. Kč z rezerv a 60,0 tis. Kč mezi položkami uvnitř par. 3111 

mateřské školy-spoluúčast MČ k programu OP PPR Rozvoj polytechnické výuky a EVVO na 

MŠ Kunratice 

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 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2e 

Úprava rozpočtu č. 7., přesun 2 080,0 tis. v par. 2212 silnice, investiční část 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

  Ivan Hýža, zástupce starosty    

              

Ivan Hýža 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 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2f 

Úprava rozpočtu č. 8., posílení par. 3412 o 600,0 tis. Kč-výměna oplocení na hřišti SK Slovan 

Kunratice 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

 

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

zastupitelstva. Dále konstatovala, že až po zveřejnění podkladů pro jednání zastupitelstva zasedala 

komise pro výběr zhotovitele. Byly doručeny 3 nabídky: 

 Pavel Krejčíř, IČO: 685 83 150 za cenu 486 613,- Kč (588 801,- Kč včetně DPH) 

 BON SOFT s.r.o., IČO: 45 27 23 01 za cenu 525 000,- Kč (635 250,- Kč včetně DPH) 

 Zámečnictví Chaloupka Filip, IČO: 71 53 93 36 za cenu 509 700,- Kč (616 737,- Kč 

včetně DPH). Smlouva o dílo byla uzavřena s Pavlem Krejčířem. 

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
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K předloženému návrhu proběhla diskuze, kde předseda SK Slovan Kunratice František Čumpelík 

potvrdil, že oplocení herního hřiště bude totožné s oplocením tréninkového hřiště. 

 

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 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 2g 

Změna rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP pro Základní školu Kunratice v rámci 

Programu prevence sociálního vyloučení a otvírání hřišť pro rok 2020 

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 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2h 

Změna rozpočtu č. 11., zvýšení o dotaci 675,0 tis. Kč v rámci Operačního programu Praha – pól 

růstu pro Mateřskou školu Kunratice k projektu Rozvoj polytechnické výuky a EVVO 

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 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 3 

Financování projektu z programu OP PPR Mateřské školy Kunratice 
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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 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 4 

Odpuštění části nájmů a odklad platby Zařízení školního stravování 

 

K bodu 4a 

Zařízení školního stravování Party Catering spol s.r.o. 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

 

Předsedající vysvětlila, že je potřeba rozdělit usnesení do dvou samostatných částí včetně 

hlasování, protože nájemné za období 1.4.-30.6. bude podporováno z výzvy Ministerstva 

průmyslu ČR COVID nájemné a navrhla upravit návrh usnesení: 

13.4.a.1/1     s c h v a l u j e      

 poskytnutí slevy na nájemném za období od 1. dubna do 30. června r. 2020 společnosti 

Zařízení školního stravování-Party CATERING spol. s. r. o. ve výši 30 % z měsíční platby 

nájemného ve výši 32 125,- Kč o 9 638,- Kč/měsíc, celkem tedy za celé období od 1.4.do 

30.6.2020  poskytnutí slevy na nájemném ve výši 28 914,- Kč.  

splacení dlužného nájemného do 31.12.2021    

 

 splacení dlužného nájemného do 31.12.2021 

 

13.4.a.1/2    u k l á d á  

tajemnici zajistit vypořádání tohoto usnesení. Termín do 31.8.2020. 

13.4.a.2/1     s c h v a l u j e  
 

 prominutí dluhu ve výši 6/7 z měsíční platby 32 125,- Kč, tedy promíjí 27 536,- Kč /měsíc 

za období  od 1. 7.2020 do 31.8.2020, tj. 2 měsíce, celkově tedy se jedná o prominutí dluhu 

ve výši 55 072,- Kč, společnosti  Zařízení školního stravování-Party CATERING spol. s. 

r. o., se kterou má MČ Praha-Kunratice uzavřenou Nájemní smlouvu o nájmu prostor 

sloužících k podnikání a nájmu věcí movitých, vše umístěno v domě Chráněné byty 

Kunratice v ul. K Zeleným domkům čp. 1435/26a v Praze 4-Kunraticích za účelem 

provozování prostor pro výrobu jídel a jejich rozvoz pro Klasické gymnázium Modřany a 

základní školu, s. r. o. Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4, z důvodu omezení provozu 

z důvodu uzavření škol z důvodu epidemie COVID 19. 
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 splacení dlužného nájemného do 31.12.2021   

 

13.4.a.2/2    u k l á d á  

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy a připomínky.  

 

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 11     proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 4b 

Poskytnutí slevy na nájemném kadeřnictví Olga Hošková 

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 11     proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 4c 

Poskytnutí slevy na nájemném HYKRO s.r.o. 

Předsedající oznámila, že tento bod stahuje, protože na pronajatou nemovitost-pozemek bez 

provozovny se výzva COVID-nájemné nevztahuje 

 

Bod stažen z jednání ZMČ. 

 

K bodu 4d 

Poskytnutí slevy na nájemném pedikúra Tereza Vojtová 

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 11     proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 4e 

Poskytnutí slevy na nájemném Green Marketing s.r.o. 

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 11     proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 4f 

Poskytnutí slevy na nájemném Auto – Gruber s.r.o. 

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 11     proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 4g 

Poskytnutí slevy na nájemném Czech Outdoor s.r.o. 

Předsedající oznámila, že tento bod stahuje, protože na pronajatou nemovitost-pozemek bez 

provozovny se výzva COVID-nájemné nevztahuje 

 

Bod stažen z jednání ZMČ. 

 

 

K bodu 4h 

Poskytnutí slevy na nájemném JARNETTE RÉCLAME spol.s.r.o. 
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Předsedající oznámila, že tento bod stahuje, protože na pronajatou nemovitost-pozemek bez 

provozovny se výzva COVID-nájemné nevztahuje 

 

Bod stažen z jednání ZMČ. 

 

K bodu 5 

Prominutí místního poplatku z pobytu 

Předkládá: Jitka Voříšková,tajemnice ÚMČ 

           

Jitka 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 11     proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 6 

Dotazy, připomínky, podněty 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí připomínku zastupitelů Ing. Klímy a Ing. Kokeše k jejich přizvání 

na účasti jednání o parkovacích zónách v Zeleném údolí. 

 

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

ukončila jednání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 19,00 hod. 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Petra Hilmarová. ................................................. 

 

 

   Milan Matoušek ...................................................... 

 
 

 

 
 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 

zápis vyhotoven dne: 27.5.2020  


