
Z Á P I S 
 

z 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

Datum konání:    21. 2. 2018 
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:   MUDr. Mandík Miloslav 

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního  Milan Matoušek  
zasedání zastupitelstva:   Ing. Svatomír Mydlarčík 
 
 
Návrhový výbor    Ing.Karel Fíla M.Sc.   
 Ing. Pavel Čihák 
  Ivan Hýža 
 
Zapisovatelka:     Kubátová Radana 
 
Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 24. 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 23. zasedání zastupitelstva ze dne 20. 12. 2017 byl ověřovateli Matouškem Milanem a 
MUDr. Mandíkem Miloslavem ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru Ing.Karel Fíla M.Sc.   
 Ing. Pavel Čihák 
       Ivan Hýža 
 
a návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:  Milan Matoušek  
        Ing. Svatomír Mydlarčík 
 
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. Zároveň oznámila, že spol. AMO s.r.o. požádala o stažení jejich  
podnětu na úpravu ÚP-navýšení kódu míry využití území na pozemcích parc. č. 2354/4, 2354/5, 
2354/8, 2354/10, 2354/29 a 2354/30, vše v k.ú. Kunratice. Proto navrhla stažení bodu 6 a bod 10 
navrhla přesunout a projednat jako bod 6. 
O  pozměňujícím návrhu programu dala hlasovat. 
 
Hlasování:    pro  11   proti  0   zdržel se   0 
 
Program byl schválen. 
 
Program: 
1. Rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku 2017 
2. Zpráva o použití peněžního fondu Domu s chráněnými byty za období 1.1. až 31.12.2017 
3. Změny a úpravy rozpočtu MČ 2018 
4. Veřejnoprávní smlouvy 
5. Návrh na pořízení změny Územního plánu hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 2368/2, 

2368/16, 2368/26, 2368/3 
6. Návrh na pořízení změny Územního plánu hl. m. Prahy na pozemku parc. č. 1868/6 v k. 

ú. Kunratice  
7. Smlouva s VŠE o souhlasu se zřízením stavby chodníku 
8. Přehled věcných a finančních darů MŠ Kunratice za r. 2017 
9. Přehled věcných a finančních darů ZŠ Kunratice za r. 2017 
10. Dotazy, připomínky, podněty 
 
K bodu 1a 
24.1a Úprava rozpočtu roku 2017 č. 22., přesun uvnitř par. 5512 požární ochrana, neinvestiční 
část 
 
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 
24.1b Rozpočtové opatření Základní školy Kunratice č. 1., přesun v položkách rozpočtu 
neinvestičního příspěvku MČ podle podkladu ředitele ZŠ 
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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 2  
24.2 Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s chráněnými byty 
a jeho obyvatel za období 1.1.  až  31.12.2017 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka  
   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 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. 
 
K bodu 3a 
24.3a Změna rozpočtu r. 2018 č. 1., zvýšení o státní dotaci 211,00 tis. Kč na výdaje spojené s 
volbou prezidenta ČR 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka  
   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. 
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Hlasování:    pro 11  proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 3b 
24.3b Změna rozpočtu r. 2018 č. 2., zvýšení o dotaci HMP 288,0 tis. Kč na podporu aktivit   
místní Agendy 21 – oblast zdraví a zdravý životní styl 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka  
   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 11  proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 3c 
24.3c Úprava rozpočtu 2018 č. 1., práce provedené v roce 2017 fakturované v lednu 2018 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka  
   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 11  proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 3d, 
24.3d Úprava rozpočtu č. 2., přesun 38,00 tis. Kč uvnitř par. 6112 zastupitelstva obcí 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka  
   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 4a 
24.4a Veřejnoprávní smlouva - SK Slovan Kunratice 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.  
 
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 4b 
24.4b Veřejnoprávní smlouva – FBC Start 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.  
 
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 4c 
24.4c Veřejnoprávní smlouva – TJ Sokol 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.  
 
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 5 
24.5 Návrh na pořízení změny Územního plánu hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 2368/2, 
2368/16, 2368/26, 2368/3 
 
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 6 
24.6 Návrh na pořízení změny Územního plánu hl. m. Prahy na pozemku parc. č. 1868/6 v k. ú. 
Kunratice  
 
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 10  proti  0   zdržel se  1 (Ing. Langr) 
Usnesení bylo schváleno. 
  
K bodu 7 
24.7 Smlouva s VŠE o souhlasu se zřízením stavby chodníku 



Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 21.2.2018 

 

 

Strana 7 (celkem 8) 

 
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 8 
24.8 Přehled věcných a finančních darů MŠ Kunratice za r. 2017 
 
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 
24.9 Přehled věcných a finančních darů ZŠ Kunratice za r. 2017 
 
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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V 19.05 odchod zastupitele Ing. Langra 

K bodu 10 - různé 
23.10Revitalizace – rybník Ohrada  
 
Zástupce starostky Ivan Hýža seznámil přítomné s návrhem revitalizace okolí rybníčku Ohrada.  
V návrhu je posunutí chodníku severo-východně podle komunikace K Zeleným domkům až pod 
svah. Důvodem je bezpečnost chodců. Na druhé straně komunikace bude chodník přímo podle 
komunikace. Komise životního prostředí s návrhem nesouhlasí, komise dopravy i stavební jsou 
pro návrh. 
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. 
 
K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 
vznesené dotazy a připomínky k předloženým variantám. Zastupitelé se shodli na řešení  kdy 
chodník severo-východně podle komunikace K Zeleným domkům bude umístěn podle výkresů č. 
C.1.1.1., C.1.1.2 a C.1.1.3 výkresové dokumentace SO 100-komunikační úpravy, které jsou 
nedílnou součástí tohoto zápisu, předsedající poté o této variantě dala hlasovat. 
 
Hlasování:     pro 10  proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

- Ing. Alinčová informovala o změnách ve vedení JSDH, kde jmenovala novým velitelem 
Jaroslava Průšu. 

- Ing. Alinčová informovala zastupitele o pokračující rekonstrukci kunratické knihovny. 
Byla přijata nová knihovnice, místnosti knihovny byly vymalovány a vybaveny novým 
nábytkem.  Nyní paní knihovnice provádí revizi knihovního fondu, vyřazuje staré 
nepotřebné knihy, zapůjčila z Městské knihovny Praha 200 nových titulů. V případě 
přidělení peněz z herních automatů na kulturu, bude část těchto peněz použita na nákup 
nových knih.  

- Ing. Vrba vnesl dotaz, zda chodníky v ul. K Zeleným domkům vlastněné SVJ Zelené 
domky zasáhne plánovaná rekonstrukce v této ulici. I. Hýža mu sdělil, že nikoli a nabídl 
mu schůzku k podání bližších informací k plánované Rekonstrukci této ulice.  

-  
Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či podněty, předsedající Ing. Alinčová ukončila 
24. zasedání Zastupitelstva MČ ve 20.40 hod. 
 
 
Ověřovatelé:  Milan Matoušek   ................................................. 
 
 
   Ing. Svatomír Mydlarčík  ...................................................... 

 
 
 
Ing. Lenka Alinčová 
starostka MČ Praha-Kunratice 
 
zápis vyhotoven dne: 27. 2. 2018  


