
Z Á P I S 
 

z 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

Datum konání:    20. 9. 2017 

Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  

Přítomni:     11 členů Zastupitelstva MČ 

      dle prezenční listiny 

 

Omluveni:     0 

        

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  Ing. Mydlarčík Svatomír 

zasedání zastupitelstva:   Matoušek Milan  

 

Návrhový výbor Ing. Čihák Pavel 

 Ing. Langr Miloš 

  MUDr. Mandík Miloslav 

 

Zapisovatelka:     Kubátová Radana 

 

Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 21. 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 11) a dále konstatovala, že Zápis včetně 

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva ze dne 28. 6. 2017 byl ověřovateli Matouškem Milanem a 

Ing. Fílou Karlem ověřen.  

 

Poté předložila  

- návrh na složení návrhového výboru MUDr. Mandík Miloslav 

 Ing. Čihák Pavel 

  Ing. Langr Miloš  

 

   

a návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:  Ing. Mydlarčík Svatomír 

        Matoušek Milan  

 

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

O  návrhu dala hlasovat. 

Hlasování: 

  pro 11  proti 0   zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 
Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Radanu Kubátovou. 
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1. Předsedající přednesla návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího řádu 

7 dní před jednáním zastupitelstva a současně předložila návrh na stažení bodu 4) Směna 

pozemku parc. č. 219/8 za parc. č. 217/9, 218/7, 216/5 a 216/1 a místo něj projednání bodu: 

Dar od spol. K-STAVBY tj. bod 6a) Přijetí finančního datu projednávat jako bod 4. 

 

O  pozměňujícím návrhu programu dala hlasovat. 

 

. 

Hlasování:    pro  11   proti  0   zdržel se   0 

 

 

Program byl schválen. 
 
Program: 
1. Rozpočtové změny a úpravy 
2. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1428/6 od ÚZSM 
3. Směna pozemku parc. č. 952/7 za parc. č. 2344/89 
4. Dar od spol. K-STAVBY 
5. Směna pozemku parc. č. 2498/3 za parc. č. 2144/2  
6. Změna rozpočtu č. 17 
7. Převod pozemků a staveb komunikací a chodníků v lokalitě „Na Lhotách“ 
8. Změny ÚPn 
9. Dotazy, připomínky, podněty 

 
K bodu 1a 
21.1a Změna rozpočtu č. 16., zvýšení o neinvestiční dotaci MŠMT 1 020,00 tis. Kč na vybavení 
nových tříd ZŠ v rámci stavby ZŠ Kunratice-rozšíření kapacity-Přístavba a nástavba učeben 
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 11  proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 1b 
21.1b Úprava rozpočtu č. 13., přesun uvnitř par. 3113 ZŠ na vybavení tříd 
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.  
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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 11  proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 
K bodu 1c 
21.1c Úprava rozpočtu č. 14., přesun 270,00 tis. z rezerv, spolufiancování zřizovatele k žádostem 
ZŠ Kunratice a MŠ Kunratice o podporu projektů v rámci programu Operační program Praha-
pól růstu  
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. 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 11  proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 1d 
21.1d Úprava rozpočtu č. 15., přesun 3,00 tis. v par. 2212, umístění světelného výstražného 
zařízení v ul. Vídeňská na sloupech veřejného osvětlení  
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. 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 11  proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 2 
21.2 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1428/6 od ÚZSM  
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 11    proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

K bodu 3  
21.3 Směna pozemku parc. č. 952/7 za parc. č. 2344/89 
 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 11    proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 
K bodu 4 
21.4 Dar od spol. K-STAVBY 
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 11    proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 5 
21.5 Směna pozemku parc. č. 2498/3 za parc. č. 2144/2 
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 11    proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
  
K bodu 6 
21.6 Změna rozpočtu č. 17 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
 

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 11    proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 7  
21.7 Koupě pozemků a staveb komunikací a chodníků v lokalitě „Na Lhotách“ 
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. 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 11    proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 8a  
21.8a Změny ÚPn – Marie Kleinová 

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 11    proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 8b 
21.8b Změny ÚPn – Pavel Šmerda 

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   1(Vraný) 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 
K bodu 8c 
21.8c Změny ÚPn – Květa Šamonilová 

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 11    proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 8d 
21.8d Změny ÚPn – Jana Šebková 

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 11    proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 8e 
21.8e Změny ÚPn – Blanka Juřenová 

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 11    proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

  

K bodu 8f 
21.8f Změny ÚPn – Petr Růžička, Karel Bokr, Ivo Zábrodský 

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 11    proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 8g 
21.8g Změny ÚPn – Marcela Bártová, Jaroslav Král 
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 11    proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 9 
21.9 Dotazy, připomínky, podněty: 
Ing. Mydlarčík vznesl dotaz, proč během uplynulého víkendu bylo upuštěno cca 30 cm z rybníka 

Ohrada. Ing. Alinčová vysvětlila, že právě probíhá průzkum rybníka spol. TBD a.s., což schválilo 

ZMČ na svém posledním zasedání. 

Ing. Mydlarčík vznesl dotaz na snížení počtu knih v kunratické knihovně. Ing. Alinčová mu 

vysvětlila, že tuto „probírku“ knihovny ohlásila zpětně vedení radnice bývalá vedoucí knihovny 

pí. Zahrádková, která sdělila, že bez oznámení vedení radnice (ta by si ráda nechala likvidované 

knížky např. do „knihobudky“) snížila !neregistrovaný! knihovní fond o cca 1 000 ks. 

Pravděpodobně se jednalo o knihy dárců z řad veřejnosti. Dále potvrdila Ing. Mydlarčíkovi, že se 

knihovna nestěhuje mimo stávající prostory. Zdůraznila, že by v budoucnosti MČ uvítala umístění 

knihovny v kunratickém zámku. 

Ing. Mydlarčík vznesl dotaz, kdy budou v Kunratickém zpravodaji uveřejněny platy jednotlivých 

zastupitelů. Ing. Alinčová mu odpověděla, že to závisí na redakční radě, zda chce v KZ uveřejňovat 

údaje, které jsou veřejně dostupné na internetu. 

MUDr. Mandík vznesl dotaz na opravy ul. Vídeňská a K Verneráku. I. Hyža vysvětlil, že v případě 

ul. Vídeňská došlo ke špatnému určení DIO a následné opravě na základě upozornění kunratické 

radnice. V případě ul. K Verneráku vysvětlila starostka, že  havárie plynu, byla díky okamžitému 

zásahu I. Hýži zkrácena na minimální dobu. 

 Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing. Alinčová 

ukončila 21. zasedání Zastupitelstva MČ v 19.35 hod. 

 

 

Ověřovatelé:  Matoušek Milan    ................................................. 

 

 

   Ing. Mydlarčík Svatomír  .................................................. 

 
 
Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 

zápis vyhotoven dne: 27. 9. 2017  


