
Z Á P I S 
 

z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 

 
Datum konání:    27. 6. 2022 

Řízení:      Ing. Lenka Alinčová  

Přítomni:     10 členů Zastupitelstva MČ  

      dle prezenční listiny           

                                                                                                             

Omluveni:     Ing. Petr Rybín 

        

Neomluveni:     0 

 

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení              Petra Hilmarová 

z minulého zasedání zastupitelstva:   Milan Matoušek  

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního  Petra Hilmarová  

zasedání zastupitelstva:   Milan Matoušek 

 

Návrhový výbor    Ivan Hýža 

 Ing. Jaroslav Vrba 

 Ing. Ondřej Nováček  

 

Zapisovatelka: Lucie Nejedlá 

 

 

 

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 10), a dále konstatovala, že Zápis včetně 

Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva ze dne 23. 5. 2022 byl ověřovateli Petrou Hilmarovou a 

Milanem Matouškem ověřen. 

 

Poté předsedající předložila návrh na složení návrhového výboru následovně:  

 Ivan Hýža 

 Ing. Jaroslav Vrba 

 Ing. Ondřej Nováček 

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

jiný návrh. O  návrhu dala hlasovat. 

Hlasování: Pro 10 proti 0 zdržel se 0 

 

Dále předložila návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání následovně: 

 Petra Hilmarová 

 Milan Matoušek 

 

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

jiný návrh. O  návrhu dala hlasovat. 

Hlasování: Pro 10 proti 0 zdržel se 0 
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Návrh byl přijat. 

 

Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Lucii Nejedlou. 

 

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 10 proti 0 zdržel se 0 

Program byl schválen. 

 

Program: 

1. Závěrečný účet za rok 2021 

2. Změny a úpravy rozpočtu roku 2022 

3. Smlouva o spolupráci-darování finančních prostředků a nefinančního 

plnění 

4. Připomínky k návrhu Metropolitního plánu 

5.  Dotazy, připomínky, podněty 

 
 

K bodu 1 

Závěrečný účet za rok 2021  

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ     

  Ing. Karel Klíma 

 

Ing. Klíma 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 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2a 

Změna rozpočtu č. 12  

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ   

    Ing. Karel Klíma 

 

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: Pro 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2b 

Změna rozpočtu č. 13  

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ   

    Ing. Karel Klíma 

 

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 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2c 

Změna rozpočtu č. 14  

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ   

    Ing. Karel Klíma 

 

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 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2d 

Změna rozpočtu č. 15  

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ   

    Ing. Karel Klíma 
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Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 

zastupitelstva. 

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  

 

K přednesenému bodu proběhla diskuse. 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 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2e 

Změna rozpočtu č. 16 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ   

    Ing. Karel Klíma 

 

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 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2f 

Změna rozpočtu č. 17 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ   

    Ing. Karel Klíma 

 

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 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2g 

Úprava rozpočtu č. 5 
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Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ   

    Ing. Karel Klíma 

 

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 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2h 

Úprava rozpočtu č. 6 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ   

    Ing. Karel Klíma 

 

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 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 3 

Smlouva o spolupráci-darování finančních prostředků a nefinančního plnění   

 

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 přednesenému bodu proběhla diskuse. 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 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 4 
Připomínky k návrhu Metropolitního plánu 

 

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 přednesenému bodu proběhla diskuse. 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 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 4 

Dotazy, připomínky, podněty 

 

Byly zodpovězeny otázky veřejnosti k Metropolitnímu plánu. 

 

Předsedající Ing. Alinčová ukončila jednání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 18,45 hod. 

 

 

 

 

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

 

 

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

 
 

 

 
 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 

 

 

zápis vyhotoven dne:  28. 6. 2022  


