
Z Á P I S 
 

z 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

Datum konání:    25. 5. 2017 
Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  
Přítomni:     8 členů Zastupitelstva MČ 
      od 17.05 hod    9 členů Zastupitelstva MČ 
      od 17.15 hod  10 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:   Hilmarová Petra   
 
Návrhový výbor MUDr. Mandík Miloslav 
 Ing. Mydlarčík Svatomír 
  Ing. Fíla Karel M.Sc   
 
Zapisovatelka:     Kubátová Radana 
 
 
Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 19. zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Kunratice je nahráváno pro účely pořízení zápisu.  
 
 
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčová v 17.00 hod (dále 
jen „předsedající“). Po přivítání přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že Zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (počet přítomných členů Zastupitelstva 8) a dále konstatovala, že Zápis včetně 
Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 5. 4. 2017 byl ověřovateli Matouškem Milanem a 
Ing. Fílou Karlem ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru MUDr. Mandík Miloslav 
 Ing. Mydlarčík Svatomír 
  Ing. Fíla Karel M.Sc   
 
   
a návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:  Matoušek Milan  
        Hilmarová Petra   
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Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. 
O  návrhu dala hlasovat. 
 
Hlasování: 
  pro 8  proti 0   zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 
Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Radanu Kubátovou. 

                                                                                     
V 17.05 příchod zastupitele Ing. Čihák 

 
Předsedající přednesla návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího řádu 7 
dní před jednáním zastupitelstva a současně předložila návrh na doplnění programu o následující 
bod 19.2h, týkající se údržby a čištění odlučovače ropných látek u koupaliště Šeberák. 
Ing. Vrba podal protinávrh, aby se zmíněný bod z důvodu, že nebyl zastupitelům doručen 7 dní 
před jeho projednáváním, neprojednával. Ing. Alinčová odpověděla, že v době, kdy byl Ing. Vrba 
předsedou finančního výboru, velmi často sám navrhoval projednat takové aktuální body. Dále 
uvedla, že červnové zastupitelstvo bude časově náročné na projednání připravovaných bodů a bude 
dobré ušetřit na jejich projednání co nejvíce času a proto se s návrhem Ing. Vrby neztotožňuje. 
  
Předsedající dala o protinávrhu hlasovat. 
 
Hlasování: 
 pro   3 (Čihák, Vrba, Mydlarčík) 
 proti   6 (Alinčová, Hilmarová, Mandík, Hýža, Matoušek, Fíla) 

zdržel se  0 
 
Protinávrh nebyl schválen. 
 
Předsedající poté dala hlasovat o původním návrhu. 
Hlasování: 

pro  8 (Alinčová, Hilmarová, Mydlarčík, Mandík, Hýža, Matoušek, Fíla, Čihák) 
proti   0 
zdržel se  1 (Vrba) 

 

Program byl schválen. 
 
 
Program: 
1. Schvalování účetních závěrek roku 2016: 

1a) Městská část Praha-Kunratice 
1b) Mateřská škola Kunratice 
1c) Základní škola Kunratice  

2. Změny a úpravy rozpočtu 2017  
3. Prodej pozemku parc. č. 981/3 
4. Dotazy, připomínky, podněty 

 
Vzhledem k dočasné nepřítomnosti předsedy finančního výboru Ing. Langra, navrhl Ing. Vrba 
projednat body v obráceném sledu, proti tomuto návrhu neměl nikdo připomínky. 
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K bodu 3 
19.3 Prodej pozemku parc. č. 981/3 
 
Předkládá  Ing. Lenka Alinčová 
 
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva, a 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 9  proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 2a  
19.2a Změna rozpočtu č. 6., zvýšení o investiční dotaci MŠMT 9 300,00 tis. Kč na ZŠ Kunratice-
rozšíření kapacity-Přístavba a nástavba učeben  
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
                  Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 
  
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva, a 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  1 (Ing. Mydlarčík)  zdržel se 1 (Ing. Čihák)  
 

 
V 17.15 příchod zastupitele Ing. Langr 
 
 

K bodu 2b  
19.2b Změna rozpočtu č. 7., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 24,10 tis. Kč na zkoušky 
odborné způsobilosti pro ÚMČ 
 
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  10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 2c  
19.2c Změna rozpočtu č. 8., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 216,6 tis. Kč pro Základní školu 
na mzdové náklady asistentů pedagoga 
 
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  10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 2d  
19.2d Změna rozpočtu č. 9., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 22,50 tis. Kč pro Základní školu 
na primární prevenci ve školách 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
                  Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva 
 

K přednesenému bodu otevřela diskuzi, 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  10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 2e 
19.2e Změna rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 503,20 tis. Kč na posílení 
mzdových prostředků základní a mateřské škole 
 
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  8   proti  0  zdržel se  2 (Mydlarčík, Čihák) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 2f 
19.2f Úprava rozpočtu č. 6., posílení paragrafu 3745 o 50,0 tis. na opravy hřiště Zelené údolí a 
ostatní drobné opravy 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
                  Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 
Ing. Alinčová požádala zastupitele, aby v tomto bodě mohl vystoupit obyvatel Zeleného údolí Ing. 
Kokeš, který s radnicí spolupracoval při opravách fotbalového hřiště v Zeleném údolí. S tím 
zastupitelé souhlasili. Ing. Kokeš vysvětlil, které opravy v Zeleném údolí a jakou technologií byly 
provedeny. 
 

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 2g 
19.2g Úprava rozpočtu č. 7., posílení paragrafu 3745 o 1 800,00 tis. Kč na Dokončení 
revitalizace Zelené cesty 
 
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, při které na závěr přislíbila, že projekt „Zelená 
cesta“ bude na příštím ZMČ zastupitelům k dispozici k nahlédnutí. 
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  10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 2h  
19.2h Úprava rozpočtu č. 8., posílení paragrafu 3731 o 20,00 tis. Kč na čištění odlučovače 
lehkých kapalin (ropných látek) na parkovišti Šeberák 
 
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  8   proti  1(Vrba)  zdržel se   1(Čihák) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 1a 
19.1a Účetní závěrka Městské části Praha Kunratice za rok 2016 
 

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 
19.1b Účetní závěrka Mateřské školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 za rok 2016 
 
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. 
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K bodu 1c 
19.1c Účetní závěrka Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 za rok 2016 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 

Ing. Langr zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva. 
 

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  10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 4 
19.4 Dotazy, připomínky, podněty 
 

19.4a 
Ing. Alinčová vysvětlila přítomným, že v průběhu zpracování projektové dokumentace na „Plošné 
rekonstrukce povrchů komunikací v 5ti lokalitách Kunratic, které schválilo ZMČ, bylo zjištěno, 
že jejich tzv. „kufr“-podkladové vrstvy neexistuje a stavební úřad pro Prahu 4 si vyžádal zpracovat 
pro jejich opravu dokumentaci a žádost pro stavební povolení. Z tohoto důvodu nastala časová 
prodleva a realizace rekonstrukcí se pravděpodobně uskuteční v období září 2017/začátek r. 2018 
dle klimatických podmínek. Dále objasnila problém majetkoprávní v ul. Ke Hrádku, kde je část 
stavby umístěna na soukromých pozemcích a navrhla přesunout opravy této lokality do příštího 
roku, včetně vyřízení stavebního povolení. K tomuto sdělení neměl nikdo z přítomných zastupitelů 
připomínky. 
 
Ing. Alinčová oznámila, že již několik měsíců podrobně zpracovávají s Ing. Myškou a Ing. 
Kabelovou přehled všech žádostí od r. 2000 o změny územního plánu včetně jejich stavu 
projednávání na MHMP a v řádu několika týdnů svolá komisi, která by se měla vyjádřit k možné 
aktualizaci Konceptu rozvoje MČ Praha-Kunratice. 
 
 
19.4b 
Ing. Mydlarčík vyslovil požadavek na zveřejnění odměn všech členů zastupitelstva MČ, které jsou 
hrazeny z rozpočtu  MČ Praha Kunratice, a to v Kunratickém zpravodaji 3/2017. Tajemnice UMČ 
J. Voříšková mu sdělila, že jeho požadavek přednese redakční radě Kunratického zpravodaje. 
 
19.4c 
Ing. Mydlarčík vznesl dotaz, zda je funkční meliorační kanál, který má přivádět vodu do rybníka 
Ohrada. Dále zdůraznil, že kdyby věděl, že do rybníčka Ohrada nepřivede více vody, tak by pro 
finanční zajištění opravy nehlasoval. Ing. Alinčová podala vysvětlení, že radnici nestála oprava 
odvodňovacího kanálu téměř žádné finanční prostředky, protože opravu zaplatila spol. Scionius a 
Magistrát MHMP.  Meliorační, správně řečeno odvodňovací kanál je zcela funkční a na 100% plní 
svůj účel, to je bezpečně odvodňovat ulice přilehlé k ulici K Libuši. Jeho opravu si vyžádal jeho 
vážný technický stav, kdy v jeho rozpadlých částech se začaly dle kamery, která prováděla 



Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 25.5.2017 

 

 

Strana 8 (celkem 8) 

podzemní průzkum, tvořit kaverny a ta největší hrozila propadem autobusové zastávky a ohrožení 
zdraví cestujících. Odvodňovací kanál nemá v současné době do rybníčku Ohrada, jaké srážky 
odvádět, protože již 3 týdny nepršelo. 
19.4d 
Ing. Čihák vznesl dotaz ohledně pasportizace stromů a případné nepovolené výsadby dřevin na 
území Kunratic. Ing. Fíla vysvětlil, že pasportizaci prováděl student na stáži a je k dispozici u Ing. 
Hrdinové. Ohledně výsadeb na předzahrádkách sdělil, že v současné době připravují s Ing. 
Hrdinovou smlouvy.  
19.4e 
Předsedající oznámila předběžný termín příštího jednání ZMČ na 28.6.2017. 
 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing. Alinčová ukončila 
19. zasedání Zastupitelstva MČ v 18.45 hod. 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  Matoušek Milan   ................................................. 
 
 
   Hilmarová Petra    ...................................................... 

 
 
 
 
Ing. Lenka Alinčová 
starostka MČ Praha-Kunratice 
 
zápis vyhotoven dne: 30. 5. 2017 


