ZÁPIS
z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
Datum konání:
Řízení:
Přítomni:

16.5. 2018
Ing. Alinčová Lenka
10 členů Zastupitelstva MČ
dle prezenční listiny

Omluveni:

Ing. Mydlarčík Svatomír

Neomluveni:

0

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva:

Milan Matoušek
Ing. Svatomír Mydlarčík
ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek

Ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání zastupitelstva:

Petra Hilmarová
MUDr.Miloslav Mandík

Návrhový výbor

Ing.Karel Fíla M.Sc.
Ing. Pavel Čihák
Milan Matoušek

Zapisovatelka:

Kubátová Radana

Do zasedací místnosti Městské části Praha-Kunratice se dostavili členové Sboru dobrovolných
hasičů Praha-Kunratice (SDH), kteří požádali před zahájením jednání zastupitelstva, aby mohli
krátce vystoupit, protože následně mají údržbu techniky. Starostka Ing. Alinčová jim udělila slovo.
Starosta SDH Martin Wagner vyjádřil hluboké znepokojení nad tím, že v časopisu Ledňáček
vydávaném dle tiráže Ing. Svatomírem Mydlarčíkem, Ing. Pavlem Čihákem a Vlastimilem
Sobotou byly uveřejněny nepravdivé informace o činnosti SDH. Časopisu Ledňáček je poskytnul
odvolaný velitel výjezdové jednotky Jakub Hubálek. Ing. Alinčová sdělila, že Jakub Hubálek byl
vyloučen ze Sboru dobrovolných hasičů na Valné hromadě, kde pro jeho vyloučení hlasoval i člen
ZMČ Ing. Vrba. Následně dle Dohody se Sborem podepsané v r. 2013 bývalou starostkou Ing.
Kabelovou starostka Lenka Alinčová na základě doporučení valné hromady SDH odvolala Jakuba
Hubálka z funkce velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Praha-Kunratice i jako
člena JSDH. Zároveň starosta SDH vznesl požadavek, aby se Ing. Mydlarčík omluvil za pomluvu
SDH. Po té členové SDH opustili zasedací místnost.
Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 25. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Kunratice je nahráváno pro účely pořízení zápisu.
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčová v 18.12 hod (dále
jen „předsedající“). Po přivítání přítomných členů zastupitelstva a hostů konstatovala, že
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (počet přítomných členů Zastupitelstva 10) a dále konstatovala,
že Zápis včetně usnesení z 24. zasedání zastupitelstva ze dne 21. 2. 2018 byl ověřovateli
Matouškem Milanem a Ing. Svatomírem Mydlarčíkem ověřen.
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Poté předložila
- návrh na složení návrhového výboru

Ing.Karel Fíla M.Sc.
Ing. Pavel Čihák
Milan Matoušek

a návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:

Petra Hilmarová
MUDr. Miloslav Mandík

Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh.
O návrhu dala hlasovat.
Hlasování:
pro
10
proti 0
zdržel se 0
Návrh byl přijat.
Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Radanu Kubátovou.
Předsedající přednesla návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího řádu 7
dní před jednáním zastupitelstva.
Hlasování:

pro 10

proti 0

zdržel se 0

Program:
1. Schvalování účetních závěrek roku 2017:
1a) Městská část Praha-Kunratice
1b) Mateřská škola Kunratice
1c) Základní škola Kunratice
2. Zpráva o činnosti finančního výboru za období roku 2017
3. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
4. Veřejnoprávní smlouva tenis
5. Změny a úpravy rozpočtu 2018
6. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 1888/1, 1887/7,1887/4,
1887/2, 1887/1 a 1886 v k.ú. Kunratice zkráceným postupem
6a) Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 1091/1 a 1091/2 v k.
ú. Kunratice
7. Žádost o svěření pozemku parc. č. 1850/3 od ÚZS
8. Odvolání a volba tajemníka Kontrolního výboru
9. Souhlasné prohlášení o přechodu svěřené správy nemovitostí
10. Dotazy, připomínky, podněty
K bodu 1
25.1 Schvalování účetních závěrek roku 2017
K bodu 1a
25.1a) Městská část Praha-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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

proti 0

zdržel se 0

K bodu 1b
25.1b Mateřská škola 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

proti 0

zdržel se 0

K bodu 1c
25.1c Základní škola 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, do které se zapojil i ředitel ZŠ Kunratice
Ing. Vít Beran.
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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

proti 0

zdržel se 0

K bodu 2
25.2 Zpráva o činnosti finančního výboru za období roku 2017
Předkládá: Ing. Miloš Langr, předseda Finančního výboru
Ing. Langr zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.

Strana 3 (celkem 10)

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 16.5.2018

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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

proti 0

zdržel se 0

K bodu 3
25.3 Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Předkládá: MUDr. Miloslav Mandík, předseda Kontrolního výboru
Vzhledem ke zdravotní indispozici MUDr. Mandíka, Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál
k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.
Na dotaz Ing. Vrby, zda byly splněny všechny body schválené ZMČ v loňském roce,
předsedající konstatovala, že ano. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné další dotazy a
připomínky, 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

proti 0

zdržel se 0

K bodu 4
25.4 Veřejnoprávní smlouva s Tenis Golf Clubem na dotaci na opravu zdi parku
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, které se zúčastnili zástupci Tenis Golf Clubu.
Ing. Čihák navrhnul, aby nejdříve bylo zjištěno, komu zeď patří. Ing. Kabelová mu sdělila, že
prověřování vlastnictví zdi proběhlo důkladně ještě v dobách, kdy byla starostkou a bylo
bezpochyby prokázáno, že zeď patří Tenis Golf. Clubu. Předsedající zdůraznila, že se jedná o
havarijní stav zdi, kdy hrozí, že se zeď vyvalí na přilehlý chodník.
K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny
vznesené dotazy a připomínky. Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Ing.
Čihák požádal, aby do veřejnoprávní smlouvy bylo doplněno, že se jedná o část kamenné zdi ve
vlastnictví spolku Tenis Golf Club. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, proto předsedající
vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat.
Před hlasováním Ing. Alinčová ohlásila střet zájmů a sdělila, že se proto zdrží hlasování.
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Hlasování:
pro 9
Usnesení bylo schváleno.

zdržel se 1 (Ing. Alinčová)

proti 0

K bodu 5a
25.5a Změna rozpočtu č. 3 zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 15,40 tis. Kč pro Místní
knihovnu
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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

proti 0

zdržel se 0

K bodu 5b
25.5b Změna rozpočtu č. 4., ponechání nedočerpaných prostředků dotací HMP 13 997,80
tis. Kč z minulých let k čerpání 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
Předsedající aktualizovala stav čerpání investičních prostředků ke dni jednání ZMČ a 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

proti 0

zdržel se 0

K bodu 5c
25.5c Změna rozpočtu č. 5., zvýšení o investiční dotaci 8 000,00 tis. z rezervy rozpočtu HMP
2018
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru
Ing Langer 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

zdržel se 0

proti 0

K bodu 5d
25.5d Změna rozpočtu č. 6., zvýšení o 440,00 tis. Kč, o odvod z výherních hracích přístrojů
a jiných herních zařízení za období 1.10.-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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

zdržel se 0

proti 0

K bodu 5e
25.5e Úprava rozpočtu č. 3., přesun 132,00 tis. KČ z rezervy-pokrytí nově vzniklých potřeb
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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

proti 0

zdržel se 0

K bodu 5f
25.5f Úprava rozpočtu č. 4., přesun 80,0 tis. Kč-oprava hřiště Zelené údolí
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.
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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

zdržel se 0

proti 0

K bodu 5g
25.5g Úprava rozpočtu č. 5., uvolnění rezervy z her r. 2017 pro poskytnutí podpory spolkům
4Students a Tenis Golf Club
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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

proti 0

zdržel se 0

K bodu 5h
25.5h Úprava rozpočtu č. 6., přesun uvolněných vlastních zdrojů po rozhodnutí o ponechání
nedočerpaných dotací a obdržení dotace z her
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru
Ing. Langr 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

proti 0

zdržel se 0
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K bodu 5i
25.5i Úprava rozpočtu č. 7., přesun 449,5 tis. Kč z rezerv, úprava osobního ohodnocení
zaměstnanců ÚMČ Kunratice
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ
Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru
Ing. Alinčová a Ing.Langr 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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

zdržel se 0

proti 0

K bodu 6
25.6 Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 1888/1,
1887/7,1887/4, 1887/2, 1887/1 a 1886 v k.ú. Kunratice zkráceným postupem
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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

proti 0

zdržel se 0

k bodu 6a
25.6a Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 1091/1 a 1091/2 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.
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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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

proti 0

zdržel se 0

k bodu 7
25.7 Žádost o svěření pozemku parc. č. 1850/3 od ÚZS
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:
Usnesení bylo schváleno.

pro 10

proti 0

zdržel se 0

K bodu 8
25.8 Souhlasné prohlášení o přechodu svěřené správy nemovitostí
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.
K bodu 9
25.9 Odvolání a volba tajemníka Kontrolního výboru
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 0
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Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 - různé
-

Ing. Alinčová informovala o harmonogramu VŘ na další rekonstrukce komunikací, tj. Ke
Hrádku, Nad Belvederem, Tichého, Za hájovnou, Netolická a Krále Václava IV a vyzvala
přítomné, aby do výběrových komisí určili členy. 13.6 2018 se koná v 16,00 hod..otvírání
obálek,18. 6.2018 v 18,00 hod se koná výběr zhotovitele silnic.

Pan Hýža informoval o jednání komise pro výběr plošných rekonstrukcí komunikací, která
doporučila zadat zpracování PD plošné rekonstrukce komunikací: Kriváňská, Odboje,
Klínovecká a Za Bažantnicí (část od ul. K Šeberáku).
Ing. Alinčová přednesla návrh usnesení:
25.10 Zadání zpracování PD plošné rek. komunikací
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
schvaluje
návrh na zpracování PD plošné rekonstrukce komunikací Kriváňská, Odboje, Klínovecká a Za
Bažantnicí (část od ul. K Šeberáku).
-

Hlasování:
pro 8
Usnesení bylo schváleno

Ověřovatelé:

proti 0

zdržel se 2 (Vraný, Vrba)

Petra Hilmarová

.................................................

MUDr. Miloslav Mandík

......................................................

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice
zápis vyhotoven dne:18.5.2018
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