
Z Á P I S 
 

z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

Datum konání:    27.6. 2018 
Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  
Přítomni:     11 členů Zastupitelstva MČ 
      dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     0 
        
Neomluveni:     0 
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Petra Hilmarová 
z minulého zasedání zastupitelstva:   MUDr.Miloslav Mandík 

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního  Ing. Karel Fíla M.Sc.  
zasedání zastupitelstva:   Milan Matoušek 
 
Návrhový výbor    Ing.Svatomír Mydlarčík  
 Ivan Hýža 
 MUDr.Miloslav Mandík 
 
Zapisovatelka:     Lucie Nejedlá 
 
 
Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 26. 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 a hostů konstatovala, že 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (počet přítomných členů Zastupitelstva 11) a dále konstatovala, 
že Zápis včetně usnesení z 25. zasedání zastupitelstva ze dne 16.5.2018 byl ověřovateli MUDr. 
Miloslavem Mandíkem a Petrou Hilmarovou  ověřen.  
 
Poté předsedající předložila  
- návrh na složení návrhového výboru   Ing.Svatomír Mydlarčík  
   Ivan Hýža 
         MUDr.Miloslav Mandík 
 
Předsedající se 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 
 
a návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání:  Ing.Karel Fíla M.Sc. 
        Milan Matoušek 
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Přítomných zastupitelů se předsedající 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 Lucii Nejedlou. 
 
Předsedající přednesla návrh změny programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího 
řádu 7 dní před jednáním zastupitelstva spočívající ve stažení původního bodu č. 4, tj. Změna 
Územního plánu HMP mezi ulicemi v Parcelách a Kunratickou spojkou, o které požádal žadatel. 
Po té Ing. Čihák podal následující protinávrh, a sice všem bodům předřadit jako bod 1 zabývající 
situací v JSDH Praha-Kunratice. Předsedající se s tímto návrhem neztotožnila, protože na jednání 
nebyly pozvány obě strany tehdejšího sporu, který vedl k odvolání velitele. Navrhla, aby na příští 
jednání byly pozvané obě strany. S tím nesouhlasil Ing. Čihák  
 
Předsedající dala o protinávrhu Ing. Čiháka hlasovat 
 
Hlasování pro 4 (Vraný, Vrba, Mydlarčík, Čihák 
  proti 5 (Alinčová, Hýža, Fíla, Matoušek, Hilmarová) 
  zdržel se 2 (Langr, Mandík) 
Návrh nebyl přijat. 
 
Poté proběhla diskuze na téma vztahů v JSDH spojená s vydáním článků v Ledňáčku a 
v Kunratickém zpravodaji, které se týkaly výměny velitele výjezdové jednotky.  
 
Zastupitel Matoušek předložil návrh na ukončení diskuze a předsedající o něm dala hlasovat 
 
Hlasování:   pro  9  proti  0   zdržel se 2 (Čihák, Mydlarčík) 
Návrh byl přijat. 
 
Následně předsedající dala hlasovat o původně navrženém programu bez bodu č. 4 a následným 
přečíslováním ostatních bodů. 
 
Hlasování:   pro 10  proti  0   zdržel se   1 (Vraný) 
Program byl schválen. 
 
Program: 
1. Závěrečný účet Městské části Praha-Kunratice za rok 2017 
2. Změny a úpravy rozpočtu 2018 
3. Úprava Územního plánu HMP v areálu Gienger Centron, s.r.o. 
4. Žádost o svěření pozemku parc. č. 804/5 
5. Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost  
6. Opětovná volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 
7. Dotazy, připomínky, podněty 
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K bodu 1 
26.1 Závěrečný účet MČ Praha Kunratice za rok 2017 se Zprávou o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 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:    pro11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 2 
26.2a Změna rozpočtu č. 7., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 1 917,90 tis. Kč na posílení 
mzdových prostředků Základní a Mateřské škole 
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. 
 
26.2b Změna rozpočtu č. 8., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 24,10 tis. Kč na zkoušky 
odborné způsobilosti ÚMČ 
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. 
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Hlasování:    pro 11  proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
26.2c Změna rozpočtu č. 9., zvýšení o 463,00 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 
 
 
26.2d Změna rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 420,00 tis. Kč na provoz 
jednotek Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Kunratice, JPO III) 
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 
 
 
26.2e Úprava rozpočtu č. 8., přesun 200,00 tis. Kč z rezerv   
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.  
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Ing. Čihák požádal o doplnění informací o proběhlém VŘ na zhotovitele restaurování hlavního 
oltáře kostela sv. Jakuba Většího. Starostka slíbila, že tak neprodleně učiní. Vzhledem k tomu, že 
nikdo neměl žádné další 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 
 
 
26.2f Úprava rozpočtu č. 9., přesun a posílení par. 3412 - opravy na hřišti SK Slovan Kunratice 
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.  
 
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 
 
 
26.2g Úprava rozpočtu č. 10. – uvolnění vlastních zdrojů 2 300,0 tis. Kč a pokrytí nových potřeb-
Mateřská škola 
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 3 
Úprava Územního plánu HMP v areálu Gienger Centron, s.r.o. 
Předkládá:       Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
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Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. Vystoupil zástupce navrhovatele a vyslovil 
k návrhu usnesení nesouhlas. 
 
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   2 (Ing. Čihák, Ing. Mydlarčík) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 4 
Žádost o svěření pozemku parc. č. 804/5 
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 5  
Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost 
Předkládá:  Ing. Lenka Alinčova, 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 6  
Opětovná volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 
 
Předkládá: Jitka Voříšková, tajemnice  ÚMČ 
 
 
Jitka Voříšková zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva. 
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. Proběhla krátká diskuze, ve které 
předkladatelka zodpověděla všechny dotazy. 
 
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další 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  
Různé 
 
- Ing. Alinčová oproti podpisům všem zastupitelům rozdala podklady k návrhu Metropolitního 
plánu hl. m. Prahy. Seznámila je s tím, že tyto podklady jsou 3 přílohy k usnesení, které bude 
navrženo ke schválení na příštím jednání ZMČ, které se bude konat v pondělí 23.7.2018 od 18.00 
hodin v zasedací místnosti kunratické radnice, K Libuši 7, Praha 4-Kunratice. 
 
Po té předsedající ukončila 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 20.15 hod. 
 
 
 
Ověřovatelé:  Ing.Karel Fíla  ................................................. 
 
 
   Milan Matoušek ...................................................... 

 
 
 
 
 
Ing. Lenka Alinčová 
starostka MČ Praha-Kunratice 
 
zápis vyhotoven dne: 28.6.2018  


