
Z Á P I S 
 

z 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

Datum konání:    5. 4. 2017 
Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  
Přítomni:     9 členů Zastupitelstva MČ 
      od 18.05 hod  10 členů Zastupitelstva MČ 
      od 18.45 hod    9 členů Zastupitelstva MČ 
      od 19.25 hod    8 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 Ing. Langr Miloš 
 Ing. Mydlarčík Svatomír 
  Hýža Ivan  
 
Zapisovatelka:     Kubátová Radana 
 
Zástupcem starostky MČ Praha-Kunratice p. Hýžou bylo oznámeno, že 18. 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 17. zasedání zastupitelstva ze dne 1. 2. 2017 byl ověřovateli Matouškem Milanem a 
Ing. Fílou Karlem ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru Ing. Langr Miloš 
 Ing. Mydlarčík Svatomír 
  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 
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Návrh byl přijat. 
Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Radanu Kubátovou. 
 

Předsedající se přítomných zastupitelů dotázala, zda nemají nějaký návrh na doplnění programu 
jednání. Ing. Vrba navrhl přednostní projednání bodu 2 před bodem 1. Vzhledem k tomu, že nikdo 
nepodal žádný jiný 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 a jeho pozměněném sledu projednání hlasovat. 
 

Hlasování:  pro 9   proti 0.   zdržel se  0 
 

Program byl schválen. 
 

Program: 
1. Rozpočtové změny a úpravy 
2. Stanovení odměn neuvolněných členů ZMČ Praha-Kunratice  
3. Přehled věcných a finančních darů ZŠ Kunratice za období r. 2016 
4. Veřejnoprávní smlouvy 
5. Záměr požádat ÚZSM o převod vlastnictví pozemku parc.č. 1428/6 
6. Dotazy, připomínky, podněty 

 
V 18.05 příchod zastupitele MUDr Mandík 
 

 
Ing. Vrba vznesl připomínku, že finanční výbor byl svolán až na 30. 3. 2017, tedy den poté, co 
byly distribuovány materiály na jednání dnešního ZMČ. Ing. Alinčová vysvětlila, že žádná právní 
norma neurčuje, kdy má jednat finanční výbor. Jeho stanovisko lze předložit přímo na jednání 
ZMČ. Dále vysvětlila, že FV byl svolán na 30. 3. 2017 z toho důvodu, že teprve ten den zasedalo 
ZHMP, které schvalovalo rozdělení rezervy městským částem, investice do SDH a přesun 
nevyčerpaných prostředků z r. 2016. Teprve po odsouhlasení těchto finančních toků ZHMP o tom 
mohl jednat finanční výbor. 
 
 
K bodu 2   
18.2 Stanovení odměn neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice dle Přílohy č. 1 
k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. vydané v částce 169 č. NV 414/2016 Sb.) 
 
Předkládá: ing. Alinčová  
 
Jitka Voříšková zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva. 
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
Na základě podnětu Ing. Mydlarčíka proběhla diskuze o možnosti zveřejnění hrubých měsíčních 
příjmů všech členů zastupitelstva dle tabulky z nařízení vlády. 
 
Po té předsedající diskuzi uzavřela, a protože nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, vyzvala 
návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat. 
 
Hlasování: pro 7  proti  0  zdržel se 3 (Ing.Čihák,Ing.Vrba,Ing.Mydlarčík) 
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K bodu 1a 
18.1a Změna rozpočtu č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 14,50 tis. Kč pro Místní knihovnu  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 

Ing. Langr 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 1b 
18.1b Změna rozpočtu č. 2., zvýšení o 157,00 tis. Kč, příjem doplatku odvodu za rok 2016 z 
výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 

Ing .Langr 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 1c 
18.1c Změna rozpočtu č. 3., ponechání 18 545,60 tis. Kč nedočerpaných investičních dotací 
HMP roku 2016 na stavby v Základní škole 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 

Ing. Langr 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 1d 
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18.1d Změna rozpočtu č. 4., zvýšení o investiční dotaci HMP 3 000,0 tis. Kč na rekonstrukci 
hasičské zbrojnice 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 

Ing. Langr zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva. 
Ing. Alinčová připomněla, že se jedná o dotaci rozloženou do dvou let. První část ve výši 250 000,- 
Kč obdržela MČ v loňském roce. Byla použita na zaplacení PD na společné ÚR a SP, na výměnu 
garážových dveří a nové nátěry podlah garáží. V letošním roce bude provedena půdní vestavba 
prostoru nad novou garáže jako zázemí sboru. 
 

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 1e 
18.1e Změna rozpočtu č. 5., zvýšení o investiční dotaci HMP 20 000,0 tis. Kč na Plošné 
rekonstrukce komunikací Kunratice 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 

Ing.  Langr zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva. 
P. Hýža uvedl, že původně komise vybrala 18 komunikací, ale s ohledem na výši ceny ZMČ snížila 
plánovaný počet na 15 ulic. Díky, dotaci bude moci MČ projekčně připravit vyjmuté komunikace 
(Netolická, Za Hájovnou, Tichého) a dle doporučení komise dopravy k nim přiřadit ještě ul. Krále 
Václava. 
Ing. Alinčová vysvětlila, že 20 milionů korun byla maximální možná částka, která byla možná 
získat pro malé městské části.  
 

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 1f 
18.1f Úprava rozpočtu č. 1., přesun uvolněných vlastních zdrojů v návaznosti na schválená 
opatření HMP 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
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Ing. Langr 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 1g 
18.1g Úprava rozpočtu č. 2., posílení par. 3745 veřejná zeleň o 600,0 tis. Kč na Dokončení 
revitalizace Zelené cesty 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 

Ing. Langr zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva. 
Ing. Alinčová vysvětlila, že původně ze strany HMP pro r. 2017 slibovaná dotace na revitalizace 
zeleně ve výši 300 milionů korun byla včleněna do rezervy pro městské části. Vzhledem k tomu, 
že MČ získala z rezervy HMP pro MČ 20 milionů, je možné přesunout peníze z položky doprava 
na položku životní prostředí. Za tyto peníze bude dokončená základní úprava území mezi 
Olšanským potokem a bývalým kravínem, tj. navezena zemina a vyseta tráva. Také bude 
zpracován projekt na sportovně-společenské využití tohoto území. 
 

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 1h 
18.1h Úprava rozpočtu č. 3., posílení par. 6112 zastupitelstva obcí o 837,00 tis. Kč- změna 
počtu uvolněných zastupitelů a změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 

Ing. Langr 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. 
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Hlasování:   pro 8  proti  0  zdržel se 2 (Ing. Čihák.Ing. 
Mydlarčík) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 1i 
18.1i Úprava rozpočtu č. 4., posílení par. 3412 o 50,0 tis. Kč – hřiště SK Slovan 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 

Ing.Langr 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 8  proti  0   zdržel se 2 (Ing.Čihák,Ing.Vrba,) 
 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 

K bodu 1j 
18.1j Úprava rozpočtu č. 5., posílení par. 3113, zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole 
o 20,00 tis. Kč na výdaje spojené s párovou výukou a posílení pol. 5194 o 45,00 tis. Kč na 
zakoupení knih pro první třídy  
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 

Ing. Langr zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva. 
Ing. Alinčová vysvětlila, že aby mohla kniha pohádek z Kunratic být vydána, je potřeba se zavázat 
k nákupu 300 ks knih. Vzhledem k tomu, že rukopis a ilustrace schválilo vedení ZŠ, budou za 
uvedené finanční prostředky zakoupeny knihy pro prvňáčky na 3 roky dopředu. 
 

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 3 
18.3 Přehled věcných a finančních darů ZŠ Kunratice za období r. 2016 
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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. 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 18.45 odchod zastupitelky pí Hilmarové 
 

K bodu 4a 
18.4a Veřejnoprávní smlouva SK Slovan Kunratice 

 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 

P. 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 7   proti  0  zdržel se 2 (Ing. Čihák, Ing. Vrba,) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 4b 
18.4b Veřejnoprávní smlouva Z.S. Start 98  
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 

P. 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 8   proti  0   zdržel se 1(MUDr. Mandík) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 4c 
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18.4c Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Kunratice 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčova, 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 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 5 
18.5 Záměr požádat ÚZSM o převod vlastnictví pozemku parc.č. 1428/6 
 
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. 

V 19.25 odchod zastupitele Ing. Langr 
 
K bodu 6 
17.12 Dotazy, připomínky, podněty 
 
V diskuzi vystoupil p. Ptáček, který bydlí v ulici K Zeleným domkům. Vyslovil nesouhlas 
s projektem rekonstrukce této ulice a požadoval jeho změnu. V rozsáhlé diskuzi bylo 
konstatováno, že: 

• MČ není investorem, 
• navržený projekt velmi nadstandardně upraví stávající nevyhovující stav, 
• MČ již v minulosti stávající projektovou dokumentaci schválila a není možné drahý projekt 

bezdůvodně zavrhnout, 
• Odstraněná stávající zeleň bude všechna dostatečně nahrazena. 

Následně starostka odpověděla Ing. Vrbovi na otázky na stav rekonstrukce Ul. Pražského povstání, 
úpravu okolního pozemku sousoší Kalvárie, zda mzda 2. místostarosty byla v rozpočtu 2016, na 
opatření v ul. K Verneráku, která by zmírnila následky velkého provozu, na situaci a dobu zahájení 
rekonstrukce Kunratického zámku. Zde Ing. Alinčová vysvětlila, že HMP požádalo stát o 
bezúplatný převod na HMP. 
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Na závěr p. Jiří Jakoubek poděkoval vedení radnice za práci a snahu, která vedla k nákupu rybníků 
Šeberák a Olšanský ze strany ZHMP. Sdělil, že v letošním roce skončilo „jahodářům“ povolení 
k zalévání jahodových polí, že OGOPOGO a.s. by jim nové povolení nevydala a tak by zaniklo 30 
ha jahodových polí v Kunraticích.  
 

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. 4. 2017 


