
Z Á P I S 
 

z 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

Datum konání:    7. 12. 2016 
Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  
Přítomni:     11 členů Zastupitelstva MČ 
      od 18.00 hod  10 členů Zastupitelstva MČ 
      od 18.55 hod  11 členů Zastupitelstva MČ 
      dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     0 
Neomluveni:     0 
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Matoušek Milan   
z minulého zasedání zastupitelstva:   Ing. Mydlarčík Svatomír   

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního  Matoušek Milan 
zasedání zastupitelstva:   Ing. Fíla Karel, M.Sc  
 
Návrhový výbor Ing.Miloš Langr. 
 Hilmarová Petra 
  Vraný Jiří  
 
Volební a mandátový výbor Hýža Ivan 
 Ing. Mydlarčík Svatomír 
 MUDr. Mandík Miloslav 
 
Zapisovatelka:     Kubátová Radana 
 
 
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčová v 18.00 hod (dále 
jen „předsedající“). Po přivítání přítomných členů zastupitelstva a hostů konstatovala, že 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (počet přítomných členů Zastupitelstva 10) a dále konstatovala, 
že Zápis včetně Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva ze dne 12.10.2016 byl ověřovateli 
Matouškem Milanem a Ing. Mydlarčíkem Svatomírem ověřen.  
 
Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Radanu Kubátovou. 
 
Předsedající se přítomných zastupitelů dotázala, zda nemají nějaký návrh na doplnění programu 
jednání, nikdo nepodal žádný pozměňující či doplňující návrh programu. Předsedající poté 
předložila svůj návrh na zařazení do doplnění programu o následující body:  
- volbu volebního a mandátového výboru 
- navýšení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 
- určení způsobu volby zástupce starostky 
- volba zástupce starostky MČ Praha-Kunratice 
- personální změny ve finančním výboru 
- změna pověření k podepisování doložky podle § 43 zákona o hl.m.Praze 
s tím, aby tyto body byly projednávány jako první. 
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Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh na 
změnu programu.  
 
Poté předsedající přednesla rozšířený a upravený návrh programu 16. zasedání ZMČ a dala o něm 
hlasovat.  
 
Hlasování: 
 pro   7 (Alinčová, Hilmarová, Langr,  Hýža, Matoušek, Fíla, Mandík) 

proti   3 (Vrba, Mydlarčík, Vraný) 
zdržel se  0  

Rozšířený a upravený program byl schválen. 
 
Program: 
1 Volba ověřovatelů zápisu 
2 Volba návrhového výboru 
3 Volba volebního a mandátového výboru 
4 Navýšení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 
5 Určení způsobu volby zástupce starostky 
6 Volba zástupce starostky MČ Praha-Kunratice 
7  Personální změny ve finančním výboru 
8  Změna pověření k podepisování doložky podle § 43 zákona o hl.m. Praze 
9  Změny a úpravy rozpočtu 2016 
10 Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2017 pro ZŠ a návrh rozpočtu 

doplňkové činnosti ZŠ 
11  Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2017 pro MŠ 
12  Návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2017 
13  Návrh plánu hospodářské činnosti MČ pro rok 2017 
14  Návrh rozpočtového výhledu MČ na období let 2018-2022 
15  Pověření k provedení rozpočtových opatření v době od 8.12. do 31.12.2016 
16  Odejmutí nemovitostí ze svěřené správy 
17 Nabytí a převod požární techniky sloužící Výjezdové jednotce SDH Praha-Kunratice 

z MČ Praha 17 
18 Dotazy, připomínky, podněty 
 
K bodu 1 
Volba ověřovatelů zápisu 
Předsedající předložila  
- návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:  Matoušek Milan  
        Ing. Fíla Karel, M.Sc 
Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh.  
 
Zastupitel Vraný předložil protinávrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání, a sice:  
        Ing.Vrba Jaroslav   

Ing. Fíla Karel, M.Sc 
Předsedající dala nejprve hlasovat o protinávrhu zastupitele Vraného 
Hlasování: 
pro  3 (Vrba, Vraný, Mydlarčík) 
proti  3 (Hýža, Matoušek, Fíla) 
zdržel se  4 (Alinčová, Hilmarová, Langr, Mandík) 
Protinávrh nebyl schválen. 
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Předsedající poté dala hlasovat o původním návrhu. 
Hlasování: 

pro  7 (Alinčová, Hilmarová, Langr, Mandík, Hýža, Matoušek, Fíla  
proti   2 (Vrba, Mydlarčík) 
zdržel se  1 (Vraný) 

Původní návrh byl schválen. 
 
 
K bodu 2 
Volba návrhového výboru 
 
Předsedající předložila  
- návrh na složení návrhového výboru Ing. Langr Miloš 
 Hilmarová Petra 
  Vraný Jiří  
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 schválen. 
 
 
K bodu 3 
Volba volebního a mandátového výboru 
 
Předsedající předložila  
- návrh na složení volebního a mandátového výboru Ing. Mydlarčík Svatomír 
   MUDr. Mandík Miloslav 
    Hýža Ivan 
 
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 schválen. 
 
 
Ing. Mydlarčík předložil návrh na přerušení jednání na dobu 30 minut, z důvodu nepřítomnosti 
ing. Čiháka. 
Předsedající dala o návrhu hlasovat. 
Hlasování: 
 pro   3 (Vraný, Vrba, Mydlarčík) 
 proti   7 (Alinčová, Hilmarová, Langr, Mandík, Hýža, Matoušek, Fíla) 

zdržel se  0 
Návrh na přerušení jednání nebyl schválen. 
 
K bodu 4 
Navýšení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 
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Předsedající předložila návrh na navýšení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Kunratice o 
jednoho místostarostu tj. z 1 na 2. 
 
K přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly 
zodpovězeny a prodiskutovány všechny vznesené dotazy a připomínky. Přítomných zastupitelů se 
dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající 
vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat. 
 
Hlasování: 
 pro  7 (Alinčová, Hilmarová, Langr, Mandík, Hýža, Matoušek, Fíla) 
 proti  3 (Vraný, Vrba, Mydlarčík) 
 zdržel se 0 
 
Návrh byl schválen. 
 
 
K bodu 5 
Určení způsobu volby uvolněného zástupce starostky 
 
Předsedající předložila návrh volby uvolněného zástupce starostky formou aklamace. 
K přednesenému bodu otevřela diskuzi. Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh.  
 
Zastupitel Vraný předložil protinávrh, aby volba proběhla tajnou formou. 
 
Předsedající dala nejprve o protinávrhu zastupitele Vraného 
Hlasování: 
 pro   3 (Vraný, Vrba, Mydlarčík) 

proti   0 
zdržel se  7 (Alinčová, Hilmarová, Langr, Mandík, Hýža, Matoušek, Fíla) 

Návrh na tajnou volbu nebyl schválen. 
 
Předsedající poté dala hlasovat o původním návrhu  
Hlasování: 
 pro   7 (Alinčová, Hilmarová, Langr, Mandík, Hýža, Matoušek, Fíla) 
 proti   3 (Vraný, Vrba, Mydlarčík) 
 zdržel se  0 
Návrh na volbu aklamací byl schválen. 
 
Předsedající k žádosti ing. Mydlarčíka otevřela diskuzi, ve které zastupitel Ing. Mydlarčík sdělil, 
že v tak závažných případech, kdy se volí uvolněný zástupce starostky, by mělo být hlasováno 
tajnou volbou kvůli svobodě volby. Předsedající odvětila, že v minulosti byly použity oba způsoby 
volby (aklamací i tajnou volbou). Předmětem diskuze byl i názor Ing. Mydlarčíka, že by dle jeho 
názoru mělo být hlasováno ohledně důvěry a o odvolání starostky a zástupce starostky. Bylo 
prodiskutováno, že předsedající na začátku zasedání vyzývala přítomné zastupitele k doplnění 
programu, a že nebyl podán návrh na zařazení nového bodu programu. I. Hýža předložil návrh 
pokračovat podle schváleného programu. V rámci diskuze zastupitel Vraný vznesl dotaz na náplň 
práce dalšího uvolněného zástupce starostky. Předsedající odpověděla, že se bude jednat o oblast 
životního prostředí, neboť se jedná o stále se rozrůstající agendu a i vzhledem k obdrženému 
grantu na revitalizaci území mezi býv. kravínem a olšanským potokem. Zastupitel M. Mandík 
uvedl, že i historicky, zde byli 2 uvolnění zástupci starostky. 
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K bodu 6 
Volba zástupce starostky MČ Praha-Kunratice 
 
Předsedající předložila návrh zvolit do funkce druhého uvolněného místostarosty Ing. Karla Fílu 
M.Sc., kandidát s kandidaturou vyjádřil souhlas.  
K přednesenému bodu otevřela předsedající diskuzi. Přítomných se dotázala, zda nemají jiný 
návrh. Protože nikdo nepodal žádný pozměňující návrh. Diskuzi uzavřela a poté dala o návrhu 
hlasovat.  
 
Hlasování: 
 pro  9 (Alinčová, Hilmarová, Langr, Mandík, Hýža, Matoušek, Fíla, Vraný, Vrba) 
 proti   0 

zdržel se   0 
nehlasoval 1 (Mydlarčík)  

Pan Hýža jako člen volebního výboru zkonstatoval, že Ing. Karel Fíla, M.Sc. byl zvolen 
uvolněným zástupcem starostky. 
 
 
K bodu 7 
Personální změny ve finančním výboru zastupitelstva 
7a) Předsedající předložila návrh na odvolání Ing. Jaroslava Vrby jako předsedy a člena finančního 
výboru. 
 
K přednesenému bodu otevřela diskuzi. Přítomných se dotázala, zda nemají jiný návrh. Protože 
nikdo nepodal žádný pozměňující návrh. Diskuzi uzavřela a o návrhu dala hlasovat. 
 
Hlasování: 
 pro   6 (Alinčová, Hilmarová, Langr,  Hýža, Matoušek, Fíla)  

proti   3 (Vraný, Vrba, Mydlarčík) 
zdržel se  1 (Mandík) 

Zastupitel Ing. Jaroslav Vrba byl odvolán jako předseda i člen finančního výboru 
zastupitelstva. 
 
7b./ Předsedající předložila návrh na  zvolení Ing. Miloše Langra jako předsedy a 
člena  finančního výboru  
 
Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O 
návrhu dala hlasovat. 
 
Hlasování: 
 pro   6 (Alinčová, Hilmarová, Langr,  Hýža, Matoušek, Fíla)  

proti   3 (Vraný, Vrba, Mydlarčík) 
zdržel se  1 (Mandík) 

Zastupitel Ing. Miloš Langr byl zvolen jako předseda i člen finančního výboru zastupitelstva. 
 
7c) Předsedající předložila návrh na odvolání zastupitele Jiřího Vraného jako člena  finančního 
výboru zastupitelstva. Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal 
žádný jiný návrh. O návrhu dala hlasovat. 
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Hlasování: 
 pro   7 (Alinčová, Hilmarová, Langr, Hýža, Matoušek, Fíla, Mandík) 

proti   2 (Vrba, Mydlarčík) 
zdržel se  1 (Vraný) 

Zastupitel Vraný byl odvolán a přestal být členem finančního výboru zastupitelstva. 
 
7d/  Předsedající přednesla návrh na zvolení Ing. Jaroslava Kokeše jako člena finančního výboru 
zastupitelstva. Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný 
jiný návrh. O návrhu dala hlasovat. 

 
Hlasování: 
 pro   6 (Alinčová, Hilmarová, Langr,  Hýža, Matoušek, Fíla)  

proti   0  
zdržel se  4 (Mandík, Vraný, Mydlarčík, Vrba) 

Ing. Jaroslav Kokeš byl dnešním dnem zvolen členem finančního výboru zastupitelstva. 
 
K bodu 8 
Změna pověření k podepisování doložky podle § 43 zákona o hl.m. Praze 
Předsedající přednesla návrh na změnu pověření k podepisování doložky podle § 43 zákona č. 
131/2000 Sb. o hl.m. Praze z Ing. Vrby na Ing. Langra z důvodu, že již historicky tuto funkci 
zastává předseda finančního výboru. 
 
Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O 
návrhu na změnu v pověření dala hlasovat. 
 
Hlasování: 
 pro   7 (Alinčová, Hilmarová, Langr,  Hýža, Matoušek, Fíla, Mandík) 

proti   3 (Vrba, Mydlarčík,Vraný) 
zdržel se  0  

Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 9a  
Změna Změny rozpočtu č. 21., zvýšení o 43,80 tis. Kč pro ZŠ asistenti pedagoga a 20,30 tis. Kč 
pro MŠ na mzdové náklady  
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 Vraný,Vrba 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 9b 
Změna rozpočtu č. 22., zvýšení o 1 389,0 tis. Kč pro ZŠ na projekt v rámci Operačního programu 
Praha-pól růstu  
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 9c  
Změna rozpočtu č. 23., zvýšení o 1 420,0 tis. Kč z obdrženého odvodu z výherních hracích 
přístrojů a jiných herních zařízení  
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 9d 
Změna rozpočtu č. 24., zvýšení o 8,40 tis. Kč státní dotace MV pro JSDH  
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. 
 
K bodu 9e 
Předkládá: 
Ing: Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
 
Změna rozpočtu č. 25., zvýšení o investiční a neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu, 
z Ministerstva školství v celkové výši 14 755 309,0 Kč na financování akce ZŠ Kunratice-
rozšíření kapacity-Přístavba a nástavba učeben v objektu ZŠ Kunratice 
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. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající 
vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat. 
 
Hlasování: pro 7  proti  0   zdržel se 3 (Vraný, Vrba, Mydlarčík) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 9f  
Změna rozpočtu č. 26., zvýšení o dotaci HMP investiční části 2 423,80 tis. Kč a neinvestiční části 
180,00 tis. Kč na spolufinancování akce ZŠ Kunratice-rozšíření kapacity-Přístavba a nástavba 
učeben v objektu ZŠ 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 7  proti  0   zdržel se 3 (Vraný, Vrba, Mydlarčík) 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 9g 
Změna rozpočtu č. 27., změna účelu poskytnuté investiční dotace 16 500,00 tis. Kč v roce 2016 
na akci ZŠ rozšíření kapacity III. etapa na dvě jiné akce v ZŠ 
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 7  proti  0   zdržel se 3 (Vraný, Vrba, Mydlarčík) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 9h 
Úprava rozpočtu č. 8., uvolnění vlastních zdrojů rozpočtu 
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 9i 
Úprava rozpočtu č. 9., přesun 69,00 tis. Kč z par. 2212 silnice na par. 6171 místní správa 
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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K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 
vznesené dotazy a připomínky. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající 
vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 10   proti  0    zdržel se 0 
 
K bodu 9j 
Úprava rozpočtu č. 10., přesun 74,00 tis. Kč uvnitř par. 3745 veřejná zeleň 
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 (Vraný, Vrba,) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 10 
Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2017 pro Základní školu a návrh rozpočtu 
doplňkové činnosti Základní školy 
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. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající 
vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 10   proti  0    zdržel se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 

  V 18.55 příchod zastupitele Ing.Čihák -počet zastupitelů 11 
 
 
K bodu 11 
Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2017 pro Mateřskou školu 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
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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. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající 
vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 10   proti  0    zdržel se 1 (Čihák) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 12 
Návrh rozpočtu MČ Praha Kunratice na rok 2017 v hlavní činnosti 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
 
Předsedající předložila Pozměňující návrh k rozpočtu MČ na rok 2016 a vysvětlila, důvody, které 
ji vedou k podání tohoto návrhu, uvedla že oproti rozpočtu schválenému Radou byl dne 
24.11.2016 Zastupitelstvem HMP schválen pozměňovací návrh, kterým byl aktualizován objem 
finančních vztahů k městský částem podle počtu dětí MŠ a ZŠ a pro naši MČ (stejně jako i k dalším 
MČ) došlo ke změně ve výši dotačního vztahu konkrétně o snížení o částku 152 tis. Kč. Tím proto 
dojde k úpravě rozpočtu 
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. 
 
K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 
vznesené dotazy a připomínky. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající 
vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté dala o pozměňujícím návrhu 
k rozpočtu hlasovat 
 
Hlasování:  pro 9   proti  0   zdržel se 2 (Vraný,Vrba) 
Pozměňující návrh byl schválen. 
 
Poté předsedající zrekapitulovala po jednotlivých položkách návrh rozpočtu MČ na rok 2017 
v hlavní činnosti.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 
vznesené dotazy a připomínky. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající 
vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat. 
Snížený rozpočet 
Hlasování:  pro 8   proti  0  zdržel se 3  (Vraný, Vrba, Čihák 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 13 
Návrh plánu hospodářské činnosti MČ Praha Kunratice na rok 2017  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
 
Hlasování:  pro 9   proti  0   zdržel se 2 (Vraný,Vrba) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 14 
Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha Kunratice na období let 2018 až 2022 
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. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající 
vyzvala 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 15 
Návrh na vydání předběžného souhlasu s provedením rozpočtových opatření starostce MČ a 
předsedovi finančního výboru v období od 8.12.2016 do 31.12.2016 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 
 
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva. 
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 
vznesené dotazy a připomínky. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající 
vyzvala 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 16 
Odejmutí nemovitostí ze svěřené správy 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
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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. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající 
vyzvala 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 17 
Převod správy majetku-Speciálního automobilu Požární hydraulická plošina typ SUB PP20-1 
MTS 24, RZ: AS 68-60 z MČ Praha 17 k zásahové činnosti jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů  Praha-Kunratice 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka 
 
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. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající 
vyzvala 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 18 
15.6 Dotazy, připomínky, podněty 
 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing. Alinčová ukončila 
16. zasedání Zastupitelstva MČ v 20.30 hod. 
 
 
Ověřovatelé:  Matoušek Milan    ................................................. 
 
 
   Ing. Fíla Karel, M.Sc  ...................................................... 
 
 
 
 
Ing. Lenka Alinčová 
starostka MČ Praha-Kunratice 
 
zápis vyhotoven dne: 9. 12. 2016 


