
Z Á P I S 
 

ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

Datum konání:    1. 2. 2017 
Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  
Přítomni:     9 členů Zastupitelstva MČ 
      od 18.35 hod  10 členů Zastupitelstva MČ 
      od 19.15 hod    9 členů Zastupitelstva MČ 
      dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     1 Vraný Jiří   
        
Neomluveni:     0 
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Matoušek Milan 
z minulého zasedání zastupitelstva:   Ing. Fíla Karel M.Sc   

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního  Matoušek Milan 
zasedání zastupitelstva:   Ing. Fíla Karel M.Sc   
 
Návrhový výbor MUDr Mandík Miloslav 
 Ing. Čihák Pavel 
  Hýža Ivan  
 
Zapisovatelka:     Kubátová Radana 
 
Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 17. zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Kunratice je nahráváno pro účely pořízení 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 ze 16. zasedání zastupitelstva ze dne 7. 12. 2016 byl ověřovateli Matouškem Milanem a 
Ing. Fílou Karlem ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru MUDr Mandík Miloslav 
 Ing. Čihák Pavel 
  Hýža Ivan  
a návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:  Matoušek Milan  
        Ing. Fíla Karel M.Sc 
 
Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. 
O  návrhu dala hlasovat. 
Hlasování: 
  pro 9  proti 0   zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
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Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Radanu Kubátovou. 
 

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 plnění usnesení za období od 26. 11. 2014 - 31. 12. 2016 
2. Rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku 
3. Zpráva o použití peněžního fondu Domu s chráněnými byty za období 1.1. až 31.12.2016 
4. Zpráva o činnosti finančního výboru 
5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
6. Zvýšení počtu členů Kontrolního výboru ze 7 na 9 
7. Dovolba 2 nových členů Kontrolního výboru 
8. Změna územního plánu č. Z 2845/00 
9. Revokace usnesení ZMČ č.b.4, 4. zasedání ze dne 29.4.2015 
10. Žádost o svěření pozemků par. č. 1433/2 a 1433/3 v k. ú. Kunratice 
11. Žádost o svěření pozemku parc. č. 1660/5 o výměře 332 m2 
12. Dotazy, připomínky, podněty 

 

K bodu 1 
17.1 Zpráva o plnění usnesení za období od 26. 11. 2014 - 31. 12. 2016 
 

Předkládá: MUDr. Miloslav Mandík, předseda kontrolního výboru 

MUDr. Miloslav Mandík zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva 
 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 

K předloženému návrhu proběhla rozsáhlá diskuze, o formě a četnosti podávání Zpráv o plnění 
usnesení Zastupitelstva. Z proběhlé diskuze vzešly 3 návrhy: 
 

a) aby Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva byla podávána vždy na počátku každého zasedání 
b) aby Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva byla podávána vždy po každém zasedání 

Kontrolního výboru 
c) aby Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva byla podávána 1x ročně 
 

Návrhový výbor předložil nejprve návrh usnesení k posledně navrženému návrhu v následujícím 
znění 
 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 
17.1a u k l á d á 
kontrolnímu výboru předkládat Zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Městské části Praha-
Kunratice 1x ročně. 
Hlasování:  pro 9   proti  0  zdržel se 0 
 

Usnesení bylo schváleno. 
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O návrhu a) a b) se nehlasuje. 
 
Po té předsedající diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů 
k předložené zprávě. 
 
Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající vyzvala návrhový výbor k přednesení 
návrhu usnesení k bodu 17/1 a poté o něm dala hlasovat.  
 
Hlasování:  pro 7   proti  0  zdržel se 2 (Ing.Čihák,Ing.Vrba) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 2a 
17.2a Rozpočtové opatření v závěru rozpočtového roku 2016 - Změna rozpočtu č. 28., 
neinvestiční dotace 943,40 tis. Kč pro Základní školu-Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování-Šablony 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 
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 9  proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 2b 
17.2b Rozpočtové opatření v závěru rozpočtového roku 2016 - Změna rozpočtu č. 29., vratka 
části neinvestiční dotace Základní školy na asistenty pedagoga za období 1.1.-31.8.2016 o 28,20 
tis. Kč 
 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
Ing. Miloš Langr, 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  9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 2c 
17.2c Rozpočtové opatření v závěru rozpočtového roku 2016 - Změna rozpočtu č. 30.,  příjem 
náhrady 15,10 tis. Kč za vynaložené pohřebné 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, 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  9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 2d 
17.2d Rozpočtové opatření v závěru rozpočtového roku 2016 - Změna rozpočtu č. 31., zvýšení o 
příjem 16,80 tis. Kč vlastních zdrojů 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, 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 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 2e 
17.2e Rozpočtové opatření v závěru rozpočtového roku 2016 - Úprava rozpočtu č. 11., přesun 
uvnitř par. 5512 požární ochrana, neinvestiční část 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 
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 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 2f 
17.2f Rozpočtové opatření v závěru rozpočtového roku 2016 - Úprava rozpočtu č. 12., přesun 9,0 
tis. Kč uvnitř par. 2334 revitalizace říčních systémů (rybník Ohrada) 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, 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 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 2g 
17.2g Rozpočtové opatření v závěru rozpočtového roku 2016 - Úprava rozpočtu č. 13., přesun 
44,00 tis. Kč uvnitř par. 3632 pohřebnictví 
 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
Ing. Miloš Langr, 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 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 2h 
17.2h Rozpočtové opatření Základní školy Kunratice č. 1., přesun v položkách rozpočtu 
neinvestičního příspěvku MČ 2016 podle podkladu ředitele ZŠ  
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
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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 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 3 
17.3 Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s chráněnými byty 
a jeho obyvatel za období 1.1.  až  31.12.2016 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 
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 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 

 
  

K bodu 4 
17.4 Zpráva o činnosti finančního výboru  za období 2015 – 19.1.2017 
 
Předkládá: Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru  
 
Ing.Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva. 
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
V 18.35 příchod zastupitele Ing.Langr-počet zastupitelů 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. 
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K bodu 5 
17.5 Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období 2015 - 11. 1. 2017 
 

Předkládá: MUDr. Miloslav Mandík 
 

MUDr. Miloslav Mandík 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 6 
17.6 Navýšení počtu členů Kontrolního výboru ze 7 na 9 
 
Předkládá: Ing. Fíla Karel M.Sc   
 

Ing. Fíla Karel předložil návrh na navýšení počtu členů Kontrolního výboru ze 7 na 9. 
 

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. 
 
 
K bodu 7 
17.7 Dovolba 2 nových členů Kontrolního výboru 
 
Předkládá: Ing. Fíla Karel M.Sc   
 

Ing. Fíla Karel předložil návrh zvolit za nové členy do Kontrolního výboru Bc. Radima Krause a 
Ing. Milana Golla. 
 

Ing. Pavel Čihák podal pozměňující návrh: „Dávám návrh usnesení na přerušení tohoto bodu s tím, 
že bychom si buď my-opoziční zastupitelé, asi bych to takto nazval, protože to nebudeme jen my 
dva, ale bude to třeba pan doktor (MUDr. Mandík) nebo pan Vrba, tak bychom chtěli přerušit tento 
bod do příštího zastupitelstva s tím , že dáme také naše kandidáty na členy kontrolního výboru.“ 
 
 
Ing.Alinčová se zeptala předkladatele, zda se s tímto návrhem ztotožňuje. Ing. Fíla řekl, že ne. 
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Předsedající vyzvala návrhový výbor k přednesení pozměňujícího návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
Hlasování: 
pro  3 (Vrba, Čihák, Mydlarčík) 
proti  1 (Fíla) 
zdržel se  6 (Mandík, Hýža, Matoušek, Alinčová, Hilmarová, Langr) 
 

Protinávrh nebyl schválen. 
 
Předsedající poté dala hlasovat o původním návrhu. 
Hlasování: 

pro  6 (Hýža, Matoušek, Fíla, Alinčová, Hilmarová, Langr) 
proti   3 (Vrba, Čihák, Mydlarčík) 
zdržel se  1 (Mandík) 
 

Původní návrh byl schválen. 
 V 19.15 odchod zastupitele Ing.Mydlarčík-počet zastupitelů 9 

 
K bodu 8 
17.8 Změna územního plánu č. Z 2845/00 
 
Předkládá Ing. Lenka Alinčová 
 
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 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 9 
17.9 Revokace usnesení ZMČ č.b.4, 4. zasedání ze dne 29.4.2015 
 
Předkládá  Ing. Lenka Alinčová 
 
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 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 10 
17.10 Žádost o svěření pozemků par. č. 1433/2 a 1433/3 v k. ú. Kunratice 
 
Předkládá  Ing. Lenka Alinčová, Ivan Hýža 
 
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 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 11 
17.11 Žádost o svěření pozemku parc. č. 1660/5 o výměře 332 m2 
 

Předkládá  Ing. Lenka Alinčová, Ivan Hýža 
 

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. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající 
vyzvala 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 
17.12 Dotazy, připomínky, podněty 
 

• Ing. Vrba pochválil vedení radnice za zaslání Výroční zprávy Svazu MČ hlavního města 
Prahy za r. 2016 

• Ing.Vrba vznesl dotaz, zda existují pravidla (status) pro redakční radu KZ. Pí tajemnice mu 
odpověděla, že se řídí tiskovým zákonem. 

• Ing.Vrba vznesl dotaz jaké kompetence a agendu má nově zvolený místostarosta Ing. Fíla 
Karel a kde má kancelář. Ing. Fíla mu vysvětlil, v čem spočívá kompetence zástupce 
starosty pro životní prostředí. 

• MUDr Mandík Miloslav vznesl dotaz na bezpečnost - výskyt exhibicionisty na území 
Kunratic.  

• Ing. Alinčová oznámila, že ZHMP schválilo nákup rybníků Šeberák a Olšanský a 
poděkovala všem kolegům, že zajistili podporu tohoto nákupu v politických klubech 
ZHMP. 
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Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing. Alinčová ukončila 
17. zasedání Zastupitelstva MČ v 19.50 hod. 
 
 
 
Ověřovatelé:  Matoušek Milan    ................................................. 
 
 
 
   Ing. Fíla Karel M.Sc    ...................................................... 

 
 
 
 
 
Ing. Lenka Alinčová 
starostka MČ Praha-Kunratice 
 
 
zápis vyhotoven dne: 6. 2. 2017 


