
Z Á P I S 
 

z 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

Datum konání:    20. 12. 2017 
Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  
Přítomni:     9 členů Zastupitelstva MČ 
             
      dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     2  Ing. Mydlarčík Svatomír, Ing.Čihák Pavel 
        
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  Matoušek Milan 
zasedání zastupitelstva:   MUDr. Mandík Miloslav 
 
Návrhový výbor    Ing. Fíla Karel M.Sc   
 Ing. Langr Miloš 
  Vraný Jiří 
 
Zapisovatelka:     Kubátová Radana 
 
Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 23. 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 z 22. zasedání zastupitelstva ze dne 15. 11. 2017 byl ověřovateli Matouškem Milanem a 
Ing. Mydlarčíkem Svatomírem ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru Ing. Fíla Karel M.Sc   
 Ing. Langr Miloš 
  Vraný Jiří 
 
   
a návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:  Matoušek Milan  
        MUDr. Mandík Miloslav  
 
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. 
Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Radanu Kubátovou. 
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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. Změny a úpravy rozpočtu MČ 2017 
2. Stanovení odměn a příspěvků členům zastupitelstva a odměn fyzickým osobám - členům 

výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva 
3. Návrh na uzavření pracovněprávního vztahu se 2 zastupiteli  
4. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2018 pro Základní školu a Návrh 

rozpočtu doplňkové činnosti ZŠ 
5. Návrh rozpočtu Základní školy Kunratice na rok 2018 
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Kunratice na období let 2019-

2020 
7. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2018 pro Mateřskou školu 
8. Návrh rozpočtu Mateřské školy Kunratice na rok 2018 
9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Kunratice na období let 2019-

2020 
10. Návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2018 
11.  Návrh plánu hospodářské činnosti MČ Praha Kunratice pro rok 2018 
12.  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha Kunratice na období let 2019-2023 
13. Pověření k provedení rozpočtových opatření v době od 21.12. do 31.12.2017 
14. Žádost o svěření pozemků parc. č. 2344/47, 2344/48, 2344/57 a 2344/63 
15. Úprava ÚP-navýšení kódu míry využití území  

a. úprava č. 1263 
b. úprava č. 1236 

16.Scionius-právo provést stavbu na pozemku parc. č. 2380/16 
17.Dotazy, připomínky, podněty 
 

 
K bodu 1a 
23.1a Změna rozpočtu č. 25., zvýšení o neinvestiční dotaci 414,20 tis. Kč ze státního rozpočtu-
MŠMT pro Mateřskou školu na program Šablony 
 
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.  
 
 



Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 20.12.2017 

 

 

Strana 3 (celkem 16) 

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 1b 
23.1b Změna rozpočtu č. 26, zvýšení o neinvestiční dotaci 45,80 tis. Kč ze státního rozpočtu-
Ministerstva vnitra pro jednotku SDH 
 
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 9  proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 1c 
23.1c Změna rozpočtu č. 27, zvýšení o investiční dotaci HMP 3 800,00 tis. Kč na akci 
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 a Ing. Alinčová doplnila o potřebné informace. 
 
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 1d 
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23.1d Změna rozpočtu č. 28, zvýšení o investiční dotaci HMP 2 500,00 tis. Kč na akci Dostavba 
sportovišť v areálu ZŠ Předškolní 
 
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.  
 
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 1e 
23.1e Změna rozpočtu č. 29, zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 956,00 tis. Kč odvodu 
z výherních přístrojů a jiných 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 9  proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 1f 
23.1f Změna rozpočtu č. 30., zvýšení o 308,80 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.  
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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 9   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 1g 
23.1g Úprava rozpočtu č. 18., posílení par. 3330 o 10,0 tis. Kč, dar na stavbu nových 
svatovítských varhan 
 
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. 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 8   proti  0  zdržel se   1(Vraný) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 1h 
23.1h Úprava rozpočtu č. 19., přesun v par. 3745 veřejná zeleň 
 
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 9  proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 1i 
23.1i Úprava rozpočtu č. 20., přesun a posílení par. 3314, knihovna 
 
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 9  proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 1j 
23.1j Úprava rozpočtu č. 21., přesun a posílení par. 2321 odpadní vody, kanalizace 
 
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.  
 
Po zodpovězení všech dotazů 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 2  
23.2 Stanovení odměn a příspěvků členům zastupitelstva MČ Praha-Kunratice a odměn 
fyzickým osobám - členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka  
   Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 
 
Paní Voříšková zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva. 
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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 9  proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

 
K bodu 3 
23.3 Návrh na uzavření pracovněprávního vztahu se 2 zastupiteli 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka  
   Ing. Karel Fíla, zástupce starostky 
   Ivan Hýža, zástupce starostky                   
 
Pan 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. 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 4 
23.4 Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2018 pro Základní školu a návrh 
rozpočtu doplňkové činnosti Základní školy 
  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
                  Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 
Ing. Langr a Ing. Alinčová zrekapitulovali 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 9  proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 5 
23.5 Návrh rozpočtu na rok 2018 Základní školy Kunratice, Předškolní 420 
 
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  9   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
K bodu 6 
23.6 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Kunratice na období let 2019-
2020 
 
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  8  proti  0  zdržel se  0       nehlasoval 1 (Hilmarová) 
Usnesení bylo schváleno. 
  
K bodu 7 
23.7 Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2018 pro Mateřskou školu 
 
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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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 8 
23.8 Návrh rozpočtu na rok 2018 Základní školy Kunratice, Předškolní 420 
 
 
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  9   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno.  
  
 
K bodu 9 
23.9 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Kunratice na období let 2019-
2020 
 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
                  Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 
 
Ing. Langr a Ing. Alinčová zrekapitulovali 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 10 
23.10 Návrh rozpočtu MČ Praha Kunratice na rok 2018 v hlavní činnosti 
 
 
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 9  proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 11 
23.11 Návrh plánu hospodářské činnosti MČ Praha Kunratice na rok 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. 
 

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 12 
23.12 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha Kunratice na období let 2019 až 2023 

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  9   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno.  
  
K bodu 13 
23.13 Návrh na vydání předběžného souhlasu s provedením rozpočtových opatření starostce 
MČ a předsedovi finančního výboru v období od 21.12.2017do 31.12.2017 

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 9  proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 13a 
23.13a Změna rozpočtu č. 31., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP-MŠMT 628,90 tis. pro 
Základní školu –zjednodušené vykazování-EU Šablony 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  9   proti  0    zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
K bodu 13b 
23.13b Změna rozpočtu č. 32., zvýšení o investiční dotaci HMP-MŠMT 73,00 tis. pro Základní 
školu  -pořízení zápisníku pro nevidomé 

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.  
 
Po zodpovězení všech dotazů 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 13c 
23.13c Obdržení Protokolu o definitivním přiznání podpory ze SFŽP ČR na akci Revitalizce 
okolí rybníka Ohrada a 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. 
 

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 14 
23.14 Žádost o svěření pozemků parc. č. 2344/47, 2344/48, 2344/57 a 2344/63 
 
Předkládá  Ing. Lenka Alinčová 
 
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 15a 
23.15a Úprava ÚP-navýšení kódu míry využití území -úprava č. 1263 
 
Předkládá  Ing. Lenka Alinčová 
 
Ing. Alinčová a pan Hýža  zrekapitulovali 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   proti  2 (Ing.Vrba,Vraný) zdržel se 1 (Mandík) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 15b 
23.15b Úprava ÚP-navýšení kódu míry využití území -úprava č. 1236 
 
Předkládá  Ing. Lenka Alinčová 
 
Ing.Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva. Zároveň uvedla, že předchozí den pan Vraný poslal e-mailem všem zastupitelům 
dopis vztahující se k projednávanému bodu. Dále požádala, aby dopis p. Vraného a její následná 
odpověď se staly součástí zápisu. 
 
„Vážení kolegové zastupitelé, 
 rád bych Vám předem vysvětlil důvody, které mě vedou k tomu, abych na zítřejším 
zastupitelstvu opět hlasoval proti schválení bodu 15. úprava Územního plánu -  Navýšení kódu 
míry využití území z A na C. 
Již v podkladech pro minulé zastupitelstvo paní starostka v důvodové zprávě uvedla, že změna 
kódu z A na C je v souladu s dlouhodobou koncepcí MČ.  
O tom, že bychom si v posledních 12ti letech odhlasovali nějakou takovou dlouhodobou 
koncepci nevím. 
Vždyť se jedná o stejnou situaci, proti které jsme před lety bojovali v případě domova důchodců 
nad Šeberákem (Ženíšek), i u projektu ATALANTA. Jistě si vzpomenete, jaký odpor občanů 
způsobil projekt Atlanta a jak jsme se jako zastupitelstvo proti němu jednomyslně postavili.  
Na přiložených fotografiích uvádím několik případů staveb, kde je vidět, jak to dopadne, když se 
navýší kód míry využití území. Písmenko A například znamená, že se na daném pozemku smějí 
stavět jen rodinné domy. Céčko už umožňuje stavět čtyřpatrové viladomy.  
  
 Uvědomte si tedy prosím, o čem se bude hlasovat, že tyto změny mohou narušit panorama 
Kunratic a trvale změnit ráz naší obce. Vaše děti a vnuci se na to budou koukat. Možná se jednou 
i dozví, že jste to byli Vy, kdo jste tyto změny odhlasovali. 
Važme si toho, že i díky bývalé starostce, architektce, jsou Kunratice pěkné a urbanisticky 
vyvážené oproti sousedním obcím, které při správě svého území neuvažovaly do budoucna. 
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Dále bych rád uvedl, že okolo „Navýšení kódu míry využití území“ se otevírá možné korupční 
prostředí. S tímto bych byl nerad spojován. 
Vůbec se mi nelíbí, že do našeho jednání vstupuje někdo z magistrátu a vyvíjí na nás tlak, co a 
kdy máme schválit, viz email od Lenky Alinčové ze dne 13.11. kde píše „Vážení kolegové, na 
základě páteční odpolední žádosti nám. prim. Kolínské a schválení ve stavební komisi dnešního 
večera Vám posílám dodatečný bod na jednání našeho ZMČ.“  
Pro zajímavost uvádím jako příklad článek o Praze 11  www.euro.cz/archiv/nesnesitelna-lehkost-
koeficientu-777897 
Jiří Vraný“ 
 
Následně Ing. Alinčová reagovala na dopis pana Vraného: 
 
„Vážení kolegové zastupitelé, 
dovolte mi reagovat na dopis Vám všem od pana Vraného. 
Nejprve jsem se podívala na všechny úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
projednané Zastupitelstvem MČ Praha-Kunratice od Ustavujícího zastupitelstva v r. 2010. 
Podívala jsem se na to, jak jsme v průběhu těchto sedmi let hlasovali, především zastupitelé, 
kteří jsme v zastupitelstvu celou dobu, tj. Alinčová, Hilmarová, Langr, Mandík, Vraný a Vrba. 

Bylo to docela zajímavé vyhledávání. Zde je výsledek po jednotlivých jednání ZMČ o všech 
projednávaných úpravách: 

1.2.2012 bod č. 7 
úprava na pozemku parc. č. 999/6 při ul. Na Lhotech z kódu B na C. Hlasování (9 – 0 – 0). Chyběla 
Hilmarová a Hnětkovský. 
21.2.2011 bod č. 5 
úprava na pozemku parc. č. 1166/1 a 1166/2 v ul. V Jahodách z kódu A na C. Hlasování (10 – 0 – 
0) všichni pro, chyběl pouze O. Potluka. Pozemek je ve stejné lokalitě jako navrhovaná úprava č. 
1263. 
21.2.2011 bod č. 6 
úprava na pozemku vedle pumpy Benzina na Kunratické spojce z kódu C na D. Hlasování  (10 – 
0 -0) všichni pro, chyběl pouze O. Potluka. 

21.2.2011 bod č. 7 
úprava na pozemku v arálu bývalého OSP při ulici Vídeňská z kódu C na kód E.Hlasování  (9 – 0 
– 1) devět pro, chyběl pouze O. Potluka, zdržel se V. Horký. 
22.8.2012 bod č. 5 
úprava na části pozemku parc. č. 1433/1 při ulici Dřevnická (výstavba 4 domů na hraně 
záplavového území) z kódu B na D. Hlasování (7 – 1 – 0). Proti byl M. Langr. Omluveni Horký, 
Preiss, Hilmarová. 
12.12.2012 bod č. 5 
úprava parc. č. 2354/43 a 2354/42 (tj. přímo vedle pozemku parc. č. 2354/40, proti kterému p. 
Vraný na minulém zastupitelstvu hlasoval) z kódu A na C. Hlasování 7 - 0 – 2. Zdržel se Mandík 
a Preiss, omluveni Potluka a Hilmarová. 
28.3.2013 bod č. 2 
úprava na pozemku parc. č. 364, polyfunkční dům vedle radnice z kódu C na D. Hlasování 8 – 0 
– 0. Omluveni Preiss, Mandík, Horký. 
24.6.2013 bod č. 8 
úprava na pozemku parc. č. 2127 při ulici K Písnici z kódu B na C. Hlasování 8 – 0 – 0. Omluveni 
Langr, Horký, Preiss. 
24.6.2013 bod č. 9 
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úprava na pozemku parc. č.2626 u točny autobusů pod VŠ kolejemi z kódu A na C. (stejná lokalita 
jako úprava č. 1236). Hlasování 8 – 0 – 0. Omluveni Langr, Horký, Preiss. 
25.9.2013 bod č. 3 
úprava na pozemcích parc. č. 2354/46,47,48,49,50 a 61 a části parc. č. 2354/58 z kódu A na C 
(stejná lokalita jako úprava č. 1263). Hlasování 7 – 0 – 0.  Omluveni Mandík, Preis, Vraný a 
Hnětkovský. 
25.9. 2013 bod č. 4 
úprava na pozemku parc. č. 1167/3 při ulici v Jahodách vedle J. Jakoubka z kódu C na D. 
Hlasování 7 – 0 – 0.  Omluveni Mandík, Preis, Vraný a Hnětkovský. 
25.6.2014 bod č. 4 
úprava na pozemku parc. č. 1507 při ul. Nad Šeberákem z kódu A na C (stejná lokalita jako úprava 
č. 1263). Hlasování 9 – 0 – 0. Omluveni Alinčová a Rosík. 
11.3.2015 bod č. 9 
úprava na pozemku parc. č. 1510 při ul. Nad Šeberákem z kódu A na C (stejná lokalita jako úprava 
č. 1263). Hlasování 9 – 0 – 1. Omluven Langr. Zdržel se Fíla. 
27.1.2016 
úprava na pozemku parc. č. 1508 při ul. Nad Šeberákem z kódu A na C (stejná lokalita jako úprava 
č. 1263). Hlasování 9 – 0 – 0. Omluven Langr a Mandík. 
 
Z provedeného výčtu jasně vyplývá, že v období, kdy jsem starostkou, jsme schvalovali pouze 3 
úpravy ve stejné lokalitě v souladu s již schválenými úpravami v období starostky Ivany Kabelové. 
Na závěr ke kódům. Tak jak jsou, je určil Magistrát. MČ se pouze vyjadřovala a vyjadřuje 
k jednotlivým úpravám. Nejhorší jsou případy, že v území není stanoven žádný kód a stavebník se 
řídí pouze stavebními předpisy, které v dnešní době neznají ani pojem zastavěnosti území. 
Ohledně mého tvrzení, že navržené úpravy z kódu A na C jsou v souladu s dlouhodobou koncepcí 
MČ: Pan Vraný patrně si nevzpomněl, že 25.11.2013 schválilo naše ZMČ dokument zv. „Úvodní 
rozvaha o charakteru území MČ Praha-Kunratice“, zpracovaný Ing. arch. Myškou, který měl 
sloužit jako podklad k novému Metropolitnímu plánu. Tento dokument schválilo jednomyslně 
ZMČ. Omluven byl pouze Martin Preiss. V tomto dokumentu je velmi přesně specifikováno, jaké 
území bude či nebude zastavěno včetně typu zástavby. 
K jednotlivým případům: 
Ženíšek: 
Na tomto území není specifikován kód zastavěnosti a výstavba se řídí pouze stavebními předpisy. 
Černá stavba se v současnosti odstraňuje. 
Atalanta: 
Na tomto území není specifikován kód zastavěnosti a výstavba se řídí pouze stavebními předpisy 
Oleksandr Koliev na pozemku parc. č. 1884. Tam je sice kód C (byl tam stanoven někdy krátce 
po r. 2 000), ale spíš je problém v ošklivosti stavby. 
č.p. 4 při ul. K Libuši. Stavbu povolil stavební úřad přes protesty MČ jako rekonstrukci, což byl 
od stavebníka podvod, protože nakonec celou původní stavbu zboural. MČ tam žádný kód 
neměnila. Ten neměl na stavbu žádný vliv. 
Administrativní budova čp. 1764 při ulici Vídeňská. V tomto případě MČ někdy krátce po r. 2 000 
souhlasila se změnou Územního plánu z ZMK na SV a to z důvodu, že chtěla zadržet všechny 
takové stavby od kruhového objezdu Vídeňská x Kunratická Spojka směrem od Kunratic ven do 
extravilánu. V té době tam již fungovala prodejna aut AutoBrejla. Naopak se MČ vždy bránila 
výstavbě velkých objektů od této kruhové křižovatky směrem do intravilánu. 
Ohledně žádosti nám. prim. Kolínské, abychom se konečně po 2 letech vyjádřili k úpravám 
rozpočtu, je zcela legitimní. Můžeme říci, že se nevyjádříme, ale pak se nemůžeme divit, že ZHMP 
schválí něco, co se nám nebude líbit. 
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Na závěr se chci pana Vraného zeptat, co myslel tím, že okolo „Navýšení kódu míry využití území“ 
se otevírá možné korupční prostředí.  Jestliže se setkal v souvislosti s projednáním nynější změny 
nebo kdykoli v minulosti s čímkoli, co ho vede k formulaci „otevírá se možné korupční prostředí“,  
tak by to měl oznámit orgánům činným v trestním řízení. „ 
 
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  proti  0   zdržel se 3(Vrba,Mandík,Vraný) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 16 
23.16. Scionius-právo provést stavbu na pozemku parc. č. 2380/16 
 
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. 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 7  proti  0   zdržel se 2 (Vrba, Vraný) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing. Alinčová ukončila 
23. zasedání Zastupitelstva MČ ve 20.45 hod. 
 
 
Ověřovatelé:  Matoušek Milan               ................................................. 
 
 
   MUDr. Mandík Miloslav  ...................................................... 

 
 
 
Ing. Lenka Alinčová 
starostka MČ Praha-Kunratice 
 
zápis vyhotoven dne: 27. 12. 2017  


