
Z Á P I S 
 

z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 

 
Datum konání:    26.9. 2018 

Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  

Přítomni:     9 členů Zastupitelstva MČ 

      dle prezenční listiny 

 

Omluveni:     2         ( Jiří Vraný, Miloš Langr) 

        

Neomluveni:     0 

 

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Ing.Svatomír Mydlarčík  

z minulého zasedání zastupitelstva:   Milan Matoušek  

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního  Petra Hilmarová.  

zasedání zastupitelstva:   Milan Matoušek 

 

Návrhový výbor    MUDr.Miloslav Mandík 

 Ing.Svatomír Mydlarčík 

 Ing.Karel Fíla M.Sc. 

 

Zapisovatelka:     Lucie Nejedlá 

 

 

 

Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 28. 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 9) a dále konstatovala, 

že Zápis včetně usnesení z 27. zasedání zastupitelstva ze dne 23.7.2018 byl ověřovateli Ing. 

Svatomírem Mydlarčíkem a Milanem Matouškem ověřen. 

 

Poté předsedající předložila návrh na složení návrhového výboru následovně: Ing.Svatomír 

Mydlarčík, MUDr. Miloslav Mandík, Ing. Karel Fíla M.Sc. 

 

Předsedající se přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný 

jiný návrh. O  návrhu dala hlasovat. 

Hlasování: 

  pro 9  proti 0   zdržel se  

 

Návrh byl přijat. 

 

Předsedající předložila návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání následovně: Milan 

Matoušek a Petra Hilmarová. 
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Předsedající se 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 Lucii Nejedlou. 

 

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. Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ Praha 

Kunratice za rok 2017 

2. Změny a úpravy rozpočtu 2018 

3. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro TJ Sokol 

Kunratice  

4. Směna pozemků parc. č. 2358/15, 2474/4, 2361/32 a dalších v k.ú. Kunratice 

5. Dotazy, připomínky, podněty  

 

 
K bodu 1 

28.1 Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2017 

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 9 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 2 

28.2a Změna rozpočtu č. 14., zvýšení o 779,0 tis. Kč o odvod z výherních hracích přístrojů a 

daň z technických her za období 1.1.-30.6.2018. 

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 9 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

28.2b Změna rozpočtu č. 15., zvýšení o 239,2 tis. Kč pro základní a mateřskou školu 

Kunratice -posílení mzdových prostředků zaměstnanců obecního školství 

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 9 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

28.2c Změna rozpočtu č. 16., zvýšení o 1 300,0 tis. Kč, o část hospodářského výsledku 

(nerozděleného zisku) z hospodářské činnosti MČ roku 2017, tj. převod 1 300,0 tis. Kč do 

fondu Domu s chráněnými byty  
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 
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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. 

 

 

 

28.2d Změna rozpočtu č. 17., zvýšení o vlastní příjmy MČ 229,6 tis. Kč z poskytování služeb, 

přijatého pojistného, vratky transferu a sankčních plateb 

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 19  proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

28.2e Změna rozpočtu č. 18., zvýšení o neinvestiční dotaci 276,2 tis. Kč ze státního rozpočtu-

MŠMT na projekt EU Šablony Mateřská škola Kunratice, Předškolní 

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 9  proti  0   zdržel se   0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

28.2f Úprava rozpočtu č. 13., přesun 160,0 tis. Kč uvnitř par. 2212 silnice-pořízení měřičů 

rychlosti v ul. K Verneráku 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
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                  Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 

 

Ivan Hýža rekapituloval 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    

 

Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

28.2g Úprava rozpočtu č. 14., posílení rozpočtu akce ZŠ Kunratice-rozšíření školní jídelny o 

360,0 tis. Kč 

 

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 9  proti  0   zdržel se   0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

28.2h Úprava rozpočtu č. 15., přesun 51,0 tis. uvnitř par. 4357 –Chráněné byty 

 

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 otevřela k tomuto návrhu diskuzi. 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 

 



Zápis z 28.zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 26.9..2018 

 

 

Strana 6 (celkem 9) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

28.2i Úprava rozpočtu č. 16., posílení par. 3639 o 1 000,0 tis. Kč – demolice čp. 8 K Libuši 

 

 

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 otevřela k tomuto návrhu diskuzi. 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. 

 

 

28.2j Úprava rozpočtu č. 17., zvýšení dotace pro TJ Sokol Kunratice o 40,0 tis. Kč 

 

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 otevřela k tomuto návrhu diskuzi. 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. 

 

 

28.2k Úprava rozpočtu č. 18., posílení par. 6112 o 87,0 tis. Kč, zohlednění činnosti volebních 

komisí 

 

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 otevřela k tomuto návrhu diskuzi. 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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28.2l Úprava rozpočtu č. 19., uvolnění vlastních zdrojů 779,0 tis. po obdržení dotace z her 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

                  Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 

 

Ing Alinčová zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva 

 

 

Předsedající otevřela k tomuto návrhu diskuzi. 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 

 

 

 

28.2m Úprava rozpočtu č. 20. posílení a přesun v par. 6171 činnost místní správy 

 

 

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 otevřela k tomuto návrhu diskuzi. 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 

 

 

28.2n Změna rozpočtu č. 19. vratka nedočerpané účelové dotace ZŠ 15,0 tis. Kč 

 

 

 

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 otevřela k tomuto návrhu diskuzi. 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 
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Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

28.2o Změna rozpočtu č. 20. zvýšení o 2 287,9 tis., o dotace pro Základní školu Kunratice a 

Mateřskou školu Kunratice z Operačního programu Praha –pól růstu 

 

 

 

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 otevřela k tomuto návrhu diskuzi. 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 

 

 

 

28.2p Úprava rozpočtu č. 21., posílení par. 3113 o 40,0 tis. Kč na vybavení denní místnosti 

personálu kuchyně školní jídelny 

 

 

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 otevřela k tomuto návrhu diskuzi. 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 3 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Kunratice 
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Předkládá:  Ing. Lenka Alinčova, starostka MČ 

  Ing. Miloš Langr, předseda finančního výboru 

 

Ing Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva 

 

 

Předsedající otevřela k tomuto návrhu diskuzi. 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 4 

Směna pozemků parc. č. 2358/15, 2474/4, 2361/32 a dalších v k.ú. Kunratice 

Předkládá Ing. Lenka Alinčová 

 

 

Ing Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva 

 

 

Předsedající otevřela k tomuto návrhu diskuzi. 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 5 

Dotazy, připomínky, podněty 

Ing Vrba požádal o zprávu o plnění rozpočtu.Předsedající slíbila, že tabulka bude poskytnuta e-

mailem všem členům ZMČ dne 27.9.2018 

 

 

Ověřovatelé:  Petra Hilmarová ................................................. 

 

 

   Milan Matoušek ...................................................... 

 
 

 

 
 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 

zápis vyhotoven dne: 27.9..2018  


