
Z Á P I S 
 

z 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 

 
Datum konání:    31.8.2020 

Řízení:      Ing. Lenka Alinčová  

Přítomni:     11 členů Zastupitelstva MČ 

      dle prezenční listiny / 18.05 hod. příchod Ing. Čihák,               

                                                                                                           18.45 hod. odchod Ing.Klíma/  

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. Petr Rybín 

 Ing. Ondřej Nováček 

 Mgr. Veronika Doležilová 

 

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 10, poté 11) a dále konstatovala, že Zápis 

včetně usnesení z 13. zasedání zastupitelstva ze dne 22.6.2020 byl ověřovateli Petrou Hilmarovou 

a Milanem Matouškem ověřen. 

 

Poté předsedající předložila návrh na složení návrhového výboru následovně:  

 Ing. Petr Rybín 

 Ing. Ondřej Nováček 

 Mgr. Veronika Doležilová 

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

jiný návrh. O  návrhu dala hlasovat. 

Hlasování: Pro 10 proti 0 zdržel se 1 (Mgr. Doležilová) 

 

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 přednesla návrh programu a přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají nějaký 

návrh na doplnění či změnu. Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal žádný pozměňující či doplňující 

návrh, předsedající dala o návrhu programu hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Program byl schválen. 

 

Program: 

 

1. Prezentace pasportu zeleně a inventarizace stromů 

2. Změny a úpravy rozpočtu 2020 

3. Odpuštění části nájmů 

4. Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost 

5. Jmenování vedoucí organizační složky 

6. Dotazy, připomínky, podněty 

 
K bodu 1 

Prezentace pasportu zeleně a inventarizace stromů 

 

Předkládá: Ing. Karel Fíla, místostarosta MČ  

    

Prezentaci zrekapituloval p. Jiří Poulík z firmy Safetrees, která dokumenty pro naší MČ vytváří.               

 

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 

 Změna rozpočtu č. 13., vrácení daně z příjmu právnických osob za období roku 2019, zvýšení o  

neinvestiční dotaci HMP 2 243,3 tis. Kč 

 

  

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

  Ing. Karel Klíma, předseda finanční komise  

              

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

zastupitelstva. 
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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 2b 

Změna rozpočtu č. 14., zvýšení o dotaci 3 732,8 tis. Kč na projekty v rámci Operačního 

programu Praha – pól růstu pro Základní školu Kunratice 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ     

               Ing. Karel Klíma, předseda finanční komise 

 

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 2c 

 Změna rozpočtu č. 15., uzavření finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem HMP 

roku 2019 odvod 89,2 tis. Kč 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ     

              Ing. Karel Klíma, předseda finanční komise 

 

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. 
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K bodu 2d 

 Změna rozpočtu č. 16., zvýšení o 770,0 tis. Kč, o odvod z výherních hracích přístrojů a výnos 

daně z technických her za období od 1.12. do 31.12.2019 a od 1.1.2020 do 31.5.2020  

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ     

              Ing. Karel Klíma, předseda finanční komise 

 

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. 9., přesun 552,9 tis. Kč uvnitř par. 5213 krizová opatření na výdaje spojené 

s pandemií Covid 19 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ     

              Ing. Karel Klíma, předseda finanční komise 

 

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 2f 

Úprava rozpočtu č. 10., uvolnění vlastních zdrojů 385,0 tis. Kč 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ     

              Ing. Karel Klíma, předseda finanční komise 

 

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 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 3a 

úplné odpuštění nájmu společnosti HYKRO, 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 3b 

Odpuštění části nájmů Scionius a.s. 

 

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 1 / Ing. Čihák / 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Po hlasování v 18.45 se omluvil z jednání Ing. Klíma. 

 

K bodu 3c 

Odpuštění části nájmu Czech Outdoor s.r.o. 
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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.  

 

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 8 proti 0 zdržel se 2 / Ing. Čihák,  

           Ing. Kokeš / 

Usnesení bylo schváleno.  

 

K bodu 3d 

Odpuštění části nájmu Jarnette Réclame spol.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 8 proti 0 zdržel se 2 / Ing. Čihák,  

           Ing. Kokeš / 

Usnesení bylo schváleno.  

 

K bodu 4 

Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

             

Ing. Alinčová představila pana faráře Smolku a 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.  
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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 5 

Jmenování vedoucí organizační složky 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

             

Tejemnice ÚMČ Praha-Kunratice Mgr. Ivana Šašková 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 6 

Dotazy, připomínky, podněty 

 

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

ukončila jednání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 18,55 hod. 

 

Příští zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice se bude konat 5.10.2020 

 

 

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

 

 

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

 
 
 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 

zápis vyhotoven dne: 1.9.2020  


