
 

 

Z Á P I S 
 

z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

Datum konání:    15. 11. 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. Mydlarčík Svatomír. 

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 22. 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 21. zasedání zastupitelstva ze dne 20. 9. 2017 byl ověřovateli Matouškem Milanem a 
Ing. Mydlarčíkem Svatomírem 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. 
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Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Radanu Kubátovou. 
 

 
Předsedající přednesla návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího řádu 7 
dní před jednáním zastupitelstva a současně předložila návrh na rozšíření bodu 4 Úpravy ÚP o 
položku 4b Úprava č. 1263, dále bod 1 o položku 1h Revitalizace rybníka Ohrada a položku 1i 
Dar na stavbu nových svatovítských varhan.  
Ing. Vrba vznesl připomínku na nutnost dodržování jednacího řádu. Poukázal na nedodržení lhůty 
předložení materiálů 7 dní před zasedáním ZMČ navrhovaných doplňujících bodů, což by 
znamenalo porušení schváleného jednacího řádu ZMČ a požádal MUDr. Mandíka, aby takový 
postup posoudil kontrolní výbor. 
Ing. Mydlarčík navrhl, aby se zmíněné body z důvodu, že nebyly zastupitelům doručeny 7 dní před 
jeho projednáváním, neprojednávali a podal protinávrh hlasovat o původním programu. 
 
Předsedající dala o protinávrhu hlasovat. 
 
Hlasování: pro  4 (Vraný, Vrba, Mydlarčík, Čihák) 

proti  7 (Alinčová, Fíla, Hilmarová, Hýža, Langr, Mandík, Matoušek)   
zdržel se   0 
 

Návrh nebyl přijat. 
 
Ing. Alinčová navrhla zařadit do původního programu pouze bod 1h Revitalizace rybníka Ohrada 
a zbylé 2 body zařadit do programu příštího zasedání ZMČ. 
 
Předsedající dala o návrhu hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se   1 (MUDr. Mandík) 
 
 
Program byl schválen. 
Program: 
1. Rozpočtové změny a úpravy 
2. Směna pozemku parc. č. 219/8 za parc. č. 217/9, 218/7, 216/5 a 216/1 
3. Zpráva o použití peněžního fondu Domu s chráněnými byty za období 1. 1. - 31. 10. 2017 
4. Úprava ÚP-navýšení kódu míry využití území na pozemku parc. č.2354/40 
5. Žádost o svěření části pozemku parc. č. 2597/1 
6. Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2016 (Převod části 

HV do fondu Domu s chráněnými byty) 
7.   Dotazy, připomínky, podněty 
 
 
K bodu 1a 
22.1a Změna rozpočtu č. 18., zvýšení o 17,00 tis. Kč, o neinvestiční dotaci MF na úhradu výdajů 
v souvislosti s přípravou volby prezidenta ČR v roce 2018  

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
                  Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 
Ing .Langr zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva. 
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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 
22.1b Změna rozpočtu č. 19., zvýšení o 600,00 tis. Kč, o investiční dotaci HMP na vybudování 
fitparku 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 a 
Ing. Alinčová doplnila o potřebné informace. 
 
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 1c 
22.1c Změna rozpočtu č. 20., zvýšení o 2006,60 tis. Kč, o neinvestiční dotaci HMP a EU pro ZŠ 
na projekt v rámci OPPPR-Metodická podpora, vzdělávání a zvýšení kapacit odborných 
pracovníků za účelem inkluze cizinců a menšin na ZŠ 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. 
 
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 1d 
22.1d Změna rozpočtu č. 21., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 197,40 tis. Kč na 
úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny PČR 
 
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 1e 
22.1e Změna rozpočtu č. 22., ZŠ Kunratice-rozšíření kapacity III. etapa-Přístavba a nástavba 
učeben-Změna charakteru části neinvestiční dotace HMP na investiční ve výši 74,20 tis. Kč 
k užití na vybavení učeben pro interaktivní výuku 
 
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 1f 
22.1f Změna rozpočtu č. 23., zvýšení vlastních příjmů o obdržené pojistné, o smluvní pokutu a 
zvýšený příjem za zábor veřejného prostranství 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
                  Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 
  
Ing. Langr zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva a 
Ing. Alinčová doplnila o potřebné informace. 
 
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. 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 1g 
22.1g Úprava rozpočtu č. 16., posílení par. 6171 činnost místní správy o 63,50 tis. Kč podle 
nařízení vlády č. 340 ze dne 25.září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě 
 
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 1h 
22.1h Úprava rozpočtu č. 17., posílení par. 2334 o 96,0 tis. Kč na projektovou dokumentaci na 
Revitalizaci rybníka Ohrada 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
                  Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 
  
Ing. Langr zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva a 
Ing. Alinčová doplnila o potřebné informace. 
 
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. 
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Hlasování:  pro 7  proti  0  zdržel se   4 (Mydlarčík, Čihák, Vrba, Vraný) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
K bodu 2 
22.2 Směna pozemku parc. č. 219/8 za parc. č. 217/9, 218/7, 216/5 a 216/1 
 
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. 
 
 
K bodu 3  
22.3 Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s chráněnými byty 
a jeho obyvatel za období 1.1.  až  31.10.2017 
 
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 4 
22.4 Úprava ÚP-navýšení kódu míry využití území na pozemku parc. č.2354/40 
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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. 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  6 (Alinčová, Fíla, Hilmarová, Hýža, Mandík, Matoušek) 

proti  2 (Vraný, Vrba)   
zdržel se   3 (Langr, Mydlarčík, Čihák) 

 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 5 
22.5 Žádost o svěření části pozemku parc. č. 2597/1 
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. 
 
  
K bodu 6a 
 22.6a Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 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.  
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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 6b 
22.6b Změna rozpočtu č. 24., zvýšení o 1 300,00 tis. Kč, o část hospodářského výsledku 
(nerozděleného zisku) z hospodářské činnosti MČ roku 2016, tj. převod 1 300,00 tis. Kč do fondu 
Domu s chráněnými byty  

 
 
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 7  
22.7  Dotazy, připomínky, podněty 
 

- Předsedající oznámila předběžný termín příštího jednání ZMČ na 20. 12. 2017, kdy bude 
zastupitelstvu předložen ke schválení rozpočet MČ na rok 2018 

- Předsedající požádala Ing. Vrbu o doplnění kunratické kroniky po dobu, co byl 
kunratickým kronikářem z důvodu ucelení kunratických kronik 
Ing.Vrba vznesl dotaz na výši ceny nájmů a bezúplatných výpůjček zájmových organizací 
v Kunraticích–Ing.Alinčová vysvětlila, že všechny smlouvy a záměry jsou zveřejněny na 
webových stránkách městské části 

- Ing. Vrba vznesl žádost o vysvětlení, jak jsou čerpány investiční akce r. 2017. Ing. 
Alinčová přislíbila, že vysvětlení bude zpracováno jako součást návrhu rozpočtu na r. 2018 
na jednání příštího ZMČ. 
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 Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing. Alinčová 
ukončila 22. zasedání Zastupitelstva MČ v 19.55 hod. 
 
 
Ověřovatelé:  Matoušek Milan    ................................................. 
 
 
   Ing. Mydlarčík Svatomír  .................................................. 

 
 
Ing. Lenka Alinčová 
starostka MČ Praha-Kunratice 
 
zápis vyhotoven dne: 27. 9. 2017  


