
Z Á P I S 
 

ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 

 
Datum konání:    15. 3. 2021 

Řízení:      Ing. Lenka Alinčová  

Přítomni:     9 členů Zastupitelstva MČ 

      dle prezenční listiny               

                                                                                                             

Omluveni:     2 / Ing. Rybín, Ing. Fíla/  

        

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. Jaroslav Kokeš 

 Ing. Karel Klíma 

 Ing. Ondřej Nováček 

 

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  9),  a dále konstatovala, že Zápis včetně 

usnesení z 16. zasedání zastupitelstva ze dne 21. 12. 2020 byl ověřovateli Petrou Hilmarovou a 

Milanem Matouškem ověřen. Dále konstatovala, že jednání ZMČ je z důvodu pořízení zápisu 

nahráváno. 

 

Poté předsedající předložila návrh na složení návrhového výboru následovně:  

 Ing. Jaroslav Kokeš 

 Ing. Karel Klíma 

 Ing. Ondřej Nováček 

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

jiný návrh. O  návrhu dala hlasovat. 

Hlasování: Pro 9 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 9 proti 0 zdržel se 0 
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Návrh byl přijat. 

 

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 9 proti 0 zdržel se 0 

Program byl schválen. 

 

Program: 

1. Zpráva o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2020 

2. Zpráva o rozpočtových opatřeních od 1. ledna do 14. března 2021 

3. Změny a úpravy rozpočtu MČ 2021 

4. Veřejnoprávní smlouva s SK Slovan Kunratice z.s. 

5. Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Kunratice 

6. Veřejnoprávní smlouva z.s. Start 98 Praha-Kunratice 

7. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 

8. Zpráva o činnosti Finančního výboru 

9. Zrušení usnesení ZMČ Praha-Kunratice k bodu 3.-28. zasedání ZMČ ze dne 

11. 10. 2010 a pověření k uzavření smlouvy nové 

10. Prodej části pozemku parc. č. 2404 o výměře 35 m2 

11. Projednání Petice 

12. Prezentace Generelu komunikací v MČ Praha-Kunratice 

13. Dotazy, připomínky, podněty 

 
K bodu 1 

Zpráva o rozpočtových opatřeních v závěru roku 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.  

 

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

vznesené dotazy a připomínky.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další 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 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

  

K bodu 2 
Zpráva o rozpočtových opatřeních od 1. ledna do 14. března 2021 

 

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.  

 

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

vznesené dotazy a připomínky.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další 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 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 3 

Změny a úpravy rozpočtu MČ 2021 

 

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.  

 

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

vznesené dotazy a připomínky.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další 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 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 4 

Veřejnoprávní smlouva s SK Slovan Kunratice z.s. 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ   

 

 

Ivan Hýža zrekapituloval 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 další 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 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 5 

Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Kunratice 

 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ   

 

Ivan Hýža zrekapituloval 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 další 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 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 6 

Veřejnoprávní smlouva z.s. Start 98 Praha-Kunratice. 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ    

 

 

Ivan Hýža zrekapituloval 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 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 7 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 

 

Předkládá: Ing. Pavel Čihák, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha-Kunratice 

 

Ing. Čihák zrekapituloval 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 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 8 

Zpráva o činnosti Finančního výboru 

 

Předkládá: Ing. Karel Klíma, předseda Finančního výboru ZMČ Prah-Kunratice   

 

Ing. Klíma zrekapituloval 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 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 9 

Zrušení usnesení ZMČ Praha-Kunratice k bodu 3.-28. zasedání ZMČ ze dne 11. 10. 2010 a 

pověření k uzavření smlouvy nové 

 

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 další 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 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 10 

Prodej části pozemku parc. č. 2404 o výměře 35 m2 

 

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 další 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 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 11 

Projednání Petice 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  
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Ivan Hýža zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  

Vysvětlil, že MČ Praha-Kunratice získala dotaci EU na Strategické dokumenty. Součástí je i 

dokument „Inventarizace stromů a zeleně Městské části Praha-Kunratice“. Tento dokument 

zhotovila renomovaná společnost Safe Trees s.r.o., Hlinky 162/92, 603 00 Brno, zaštítěná 

uznávaným arboristou Ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D a je plně zveřejněn na webových 

stránkách MČ Praha-Kunratice. V dokumentu jsou zpracovány všechny stromy ve správě MČ 

Praha-Kunratice mimo zámecký park. Na něj existuje samostatná projektová dokumentace. Je 

popsán každý jednotlivý strom, je uveden jeho popis jako výška koruny, objem kmene apod., 

zdravotní stav, popř. nemoc a perspektiva do budoucna, zda je vhodné ho léčit, či odstranit. Dle 

tohoto dokumentu byly vytipovány 4 nejvíce postižené stromy v Kunraticích na pozemcích 

spravovaných kunratickou radnicí, které hrozily pádem. Tyto stromy byly pokáceny. Zároveň ale 

bylo vysazeno 37 nových stromů v různých lokalitách jako např. ul. Volarská, Na Rynku, 

K Betáni, Hornomlýnská, ořechovka a okraj bažantnice na pozemcích ve správě MČ. MČ má 

pořízenou podrobnou fotodokumentaci, ze které jasně plyne, že stav třešně byl skutečně velmi 

špatný. Požadavek na vysázení nového stromořadí třešní v ulici Do Dubin je nereálný. Původní 

stromy zde byly vysazeny v době, kdy v MČ neexistovaly inženýrské sítě. Dnes jsou úzké pruhy 

zeleně podél starých úzkých komunikací protkány inženýrskými sítěmi, na které je ze zákona 

zakázáno umisťovat stromy. Proto MČ vyhledává širší zelené plochy, kde je možné stromy sázet. 

MČ má takové plochy vytipované a výsadbu na nich realizuje podle finančních možností. 

Ing. Alinčová doplnila, že MČ vybírá komunikace s dostatečně širokými pásy zeleně, kde je 

možné stromy sázet, jako např. ul. Volarská, K Betáni apod. Staré úzké ulice tuto možnost 

nesplňují. 

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  

 

Vystoupil autor Petice Ivan Sládek a vyslovil nespokojenost s péčí MČ Praha-Kunratice o 

veřejnou zeleň. Ing. Alinčová mu vysvětlila, že se MČ stará o zeleň v rámci svých finančních 

možností. 

 

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

vznesené dotazy a připomínky.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další 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 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 12 

Prezentace Generelu komunikací v MČ Praha-Kunratice 

 

Předkládá: Ing. Karel Fíla, místostarosta MČ  

 

Prezentaci zrekapituloval Ing. Hudec /Dipro, spol.sr.o./ autor tohoto Generelu komunikací.  

 

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 další 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 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 13 

Dotazy, připomínky, podněty 

 

Ing. Alinčová podala informaci, že MČ zakoupila 5 000 respirátorů FFP 2 na jednorázové použití 

pro zaměstnance MŠ Kunratice, ZŠ Kunratice a radnice, následně nanovlákenné respirátory 

BreaSAFE FFP 2, které májí opakované použití rovněž pro zaměstnance MŠ Kunratice, ZŠ 

Kunratice a radnice. Dále podala informaci, že v areálu VIMBAU působí ve třech halách 

společnost GOOD MASK, která aspiruje na pozici největšího výrobce respirátorů v Čechách a 

která darovala 10 000 ks respirátorů FFP 2 MČ Praha-Kunratice. Zastupitelé jednomyslně 

podpořili návrh rozdělit tyto respirátory pro kunratické seniory 70+ a obyvatelům Domu 

s chráněnými byty. Ing Klíma vznesl dotaz na úpravu cyklostezky při ulici Do Dubin a dopravního 

značení Kostelního náměstí. Ivan Hýža mu vysvětlil, že v ul. Do Dubin je počítáno se zavezením 

a zaválcováním odfrézované živičné drti z ul. K Zeleným domkům a dopravní značení na 

Kostelním náměstí a Golčově ulici bude dokončenou v nejbližších dnech, jakmile počasí dovolí. 

 

Předsedající Ing. Alinčová ukončila jednání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 19,45 hod. 

 

 

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

 

 

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

 
 

 

 
 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 

zápis vyhotoven dne:  17. 3. 2021  


