
Z Á P I S 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 

ze dne 19.12.2022 

 

 
Datum konání:    19. 12. 2022 

Řízení:      Ing. Lenka Alinčová  

Přítomni:     11 členů Zastupitelstva MČ 

      dle prezenční listiny               

                                                                                                             

Omluveni:     1 / Mgr. Doležilová 18.05 hod./  

        

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. Karel Klíma 

 MgA. Adam Vízek 

 

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 1. zasedání zastupitelstva ze dne 17. 10. 2022 byl ověřovateli Petrou Hilmarovou a 

Milanem Matouškem ověřen. 

 

Poté předsedající předložila návrh na složení návrhového výboru následovně:  

 Ivan Hýža 

 Ing. Karel Klíma 

 MgA. Adam Vízek 

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. 
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Hlasování: Pro 10 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 10 proti 0 zdržel se 0 

Program byl schválen. 

 

Program: 

 

1. Změny a úpravy rozpočtu MČ 2022 

2. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2023 pro Základní školu 

Kunratice 

3. Návrh rozpočtu Základní školy Kunratice na rok 2023 a Návrh rozpočtu 

doplňkové činnosti ZŠ na rok 2023 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Kunratice na období 

let 2024-2025 

5. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2023 pro Mateřskou 

školu 

6. Návrh rozpočtu Mateřské školy Kunratice na rok 2023 

7. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Kunratice na 

období let 2024-2025 

8. Návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2023 

9. Návrh finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha Kunratice pro rok 

2023 

10.  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha Kunratice na období let 

2024-2028 

11.  Návrh na uzavření pracovněprávního vztahu s členem zastupitelstva 

12.  Zpráva o čerpání prostředků peněžního fondu Domu s chráněnými byty za 

rok 2022 

13.  Odsvěření pozemků parc. č. 2453/1, 1139/2 a 2458/1 a svěření pozemku 

parc. č. 2517/2 vše v k. ú. Kunratice 

14. Nabytí výlučného vlastnictví nemovitosti chaty bez čp/če na pozemku parc. 

č. 267/19 

15. Polyfunkční dům na pozemku parc. č. 364 

16. Záměr na převod vlastnictví pozemků 

17. Stanovisko MČ k návrhu novely PSP 

18. Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva 

19. Dotazy, připomínky, podněty 
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Ing. Alinčová předala vedení jednání p. Hýžovi, dále jen Předsedající. 

 

 
K bodu 1 

Změny a úpravy rozpočtu MČ 2022 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

  Ing. Jaroslav Kokeš, předseda finančního výboru  

 

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

zastupitelstva.  

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřel diskuzi.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi 

uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný pozměňující 

návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

  

K bodu 2 
Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2023 pro Základní školu Kunratice  

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

  Ing. Jaroslav Kokeš, předseda finančního výboru   

 

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

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřel diskuzi.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi 

uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný pozměňující 

návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 3 

Návrh rozpočtu Základní školy Kunratice na rok 2023 a Návrh rozpočtu doplňkové činnosti ZŠ 

na rok 2023 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

  Ing. Jaroslav Kokeš, předseda finančního výboru   

 

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

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřel diskuzi.  
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Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi 

uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný pozměňující 

návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 4 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Kunratice na období let 2024-2025 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

  Ing. Jaroslav Kokeš, předseda finančního výboru   

 

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

  

Předsedající k přednesenému bodu otevřel diskuzi.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy a připomínky.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 

diskuzi uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 

pozměňující návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal 

hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 5 

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2023 pro Mateřskou školu Kunratice  

 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

  Ing. Jaroslav Kokeš, předseda finančního výboru    

 

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

  

Předsedající k přednesenému bodu otevřel diskuzi.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy a připomínky.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 

diskuzi uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 

pozměňující návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal 

hlasovat. 
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Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 6 

Návrh rozpočtu Mateřské školy Kunratice na rok 2023 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

  Ing. Jaroslav Kokeš, předseda finančního výboru     

 

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

  

Předsedající k přednesenému bodu otevřel diskuzi.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy a připomínky.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 

diskuzi uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 

pozměňující návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal 

hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 7 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Kunratice na období let 2024-2025 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

  Ing. Jaroslav Kokeš, předseda finančního výboru       

 

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

  

Předsedající k přednesenému bodu otevřel diskuzi.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy a připomínky.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 

diskuzi uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 

pozměňující návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal 

hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 8 

Návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2023 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  
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  Ing. Jaroslav Kokeš, předseda finančního výboru       

 

 

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

zastupitelstva.  

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřel diskuzi.  

 

Mgr. Linková navrhla zařadit do příštího rozpočtu participativní rozpočet. Předsedající sdělila, že 

na klubu Hnutí Praha-Kunratice byl tento návrh diskutován a jednomyslně zamítnut, protože dle 

zkušeností MČ Praha-Zbraslav a MČ Praha-Slivenec nemá participativní rozpočet nijak významný 

přínos pro malé městské části, kdy lidé mají k vedení radnice blízko a otevřené dveře (obě MČ si 

participativní rozpočet vyzkoušely a ukončily jej). Ing. Klíma vyjmenoval některá města, která 

mají již participativní rozpočet. Mgr. Linková nepředložila žádný návrh k hlasování. 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy a připomínky.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 

diskuzi uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 

pozměňující návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal 

hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 9 

Návrh finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha-Kunratice pro rok 2023 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

  Ing. Jaroslav Kokeš, předseda finančního výboru       

 

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

zastupitelstva.  

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřel diskuzi.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy a připomínky.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 

diskuzi uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 

pozměňující návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal 

hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 10 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Kunratice na období let 2024-2028 
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Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

  Ing. Jaroslav Kokeš, předseda finančního výboru        

 

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

  

Předsedající k přednesenému bodu otevřel diskuzi.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy a připomínky.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 

diskuzi uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 

pozměňující návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal 

hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 11 

Návrh na uzavření pracovněprávního vztahu s členem zastupitelstva 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

 

Ivan Hýža zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřel diskuzi.  

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 

diskuzi uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 

pozměňující návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal 

hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 10 proti 0 zdržel se 1 (Milan Matoušek) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 12 

Zpráva o čerpání prostředků peněžního fondu Domu s chráněnými byty za rok 2022 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

                        Ing. Jaroslav Kokeš, předseda finančního výboru        

 

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

zastupitelstva.  

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřel diskuzi.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi 

uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný pozměňující 

návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal hlasovat. 
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Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 13 

Odsvěření pozemků parc. č. 2453/1, 1139/2 a 2458/1 a svěření pozemku parc. č. 2517/2 vše 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 otevřel diskuzi.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi 

uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný pozměňující 

návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 14 

Nabytí výlučného vlastnictví nemovitosti chaty bez čp/če na pozemku parc. č. 267/19 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

 

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

zastupitelstva.  

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřel diskuzi.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy a připomínky.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 

diskuzi uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 

pozměňující návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal 

hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 15 

Polyfunkční dům na pozemku parc. č.364 

 

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 otevřel diskuzi.  

 

Ing. Jakoubek, zástupce projektové kanceláře Studio Mija, spol.s r.o. objasnil situaci kolem 

stávající stavby a zodpověděl kladené otázky z řad zastupitelů. 

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy a připomínky.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 

diskuzi uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 

pozměňující návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal 

hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 16 

Záměr na převod vlastnictví pozemků 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

 

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

zastupitelstva.  

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřel diskuzi.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi 

uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný pozměňující 

návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 17 

Stanovisko MČ k návrhu novely PSP 

 

Předkládá: Ing. Ondřej Nováček, místostarosta MČ  

 

 

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

  

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřel diskuzi.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy a připomínky.  
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Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 

diskuzi uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 

pozměňující návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal 

hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 8  proti 0  zdržel se 3 (Mgr. Kateřina Linková, 

MgA. Adam Vízek, Mgr. Eva Svobodová) 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 18 

Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

Ing. Alinčová představila paní Hanu Němcovou navrženou na členku Kontrolního výboru a 

zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva.  

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřel diskuzi.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi 

uzavřel a vyzval zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný pozměňující 

návrh, vyzval tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dal hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 19 

Dotazy, připomínky, podněty 

 

 Ivan Hýža seznámil přítomné s žádostí skupiny občanů bydlících při ulici Labská a 

Úhlavská o svolání veřejné schůze, popř. představení aktuálního povodňového plánu obce, 

především oblasti Kunratického potoka od vodního díla Šeberák až po hráz vodního díla 

Hornomlýnský, na nejbližším jednání zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice (dále 

jen ZMČ). Dále konstatoval, že digitální plán obce, tedy hl. m. Prahy (dále jen HMP) je 

veřejně přístupný na webových stránkách HMP na https://dpp.praha.eu/pub_547042/. Jeho 

součástí je i povodňový plán MČ Praha-Kunratice. V tištěné podobě je Kunratický 

povodňový plán k dispozici na kunratické radnici u místostarosty Ivana Hýži. Je pravidelně 

aktualizován včetně zástupců v povodňové komisi. Dále konstatoval, že dnešní jednání 

ZMČ bylo řádně svoláno a zveřejněno na úřední desce Úřadu MČ Praha-Kunratice 

minimálně 7 dní před dnešním jednáním. Proto považuje svolání veřejné schůze za 

bezpředmětné. 

 Ing. Klíma sdělil, že blahopřání Hnutí Praha-Kunratice obyvatelům Kunratic v 

Kunratickém zpravodaji považuje za nevhodnou politickou agitaci. Pí Hilmarová mu 

vysvětlila, že jde o každoroční placenou inzerci, která je v souladu se zákonem. Ing. Klíma 

připustil, že o tom, že se jedná o placenou inzerci, neměl tušení. 

 Mgr. Linková podala návrh, aby zástupci Kunratice sobě byli přizváni do redakční rady. 

Tímto návrhem se bude zabývat příští redakční rada. 

 Z řad veřejnosti vystoupil p.Grödl, kdy otevřel téma chybějících parkovacích stání v ulici 

K Borovíčku. Ing. Alinčová mu doporučila obrátit se s touto problematikou na 

místostarostu pro dopravu Ing. Nováčka a dopravní komisi. 

https://dpp.praha.eu/pub_547042/
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 Kunratice sobě podali návrh usnesení k participativnímu rozpočtu: 

„Participativní rozpočet MČ Praha-Kunratice 

I. Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice rozhodlo pověřit starostku přípravou zásad 

participativního rozpočtu a návrhu částky vyčleněné na participativní rozpočet pro rok 

2024. 

II. Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice ukládá starostce předložit materiály dle bodu I. tohoto 

usnesení na jednání zastupitelstva v červnu 2023“. 

K tomuto návrhu proběhlo hlasování 

 

Hlasování: Pro 3 (Mgr. Kateřina Linková,  MgA. Adam Vízek, Mgr. Eva Svobodová) 

 proti 0 

 zdržel se 8 

Návrh nebyl schválen. 

 

Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky ani podněty, Ing. Alinčová ukončila jednání 

Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ve 20,30 hod a popřála přítomným krásný závěr roku a 

úspěšný rok 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 
 

 

 
 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 

zápis vyhotoven dne:  20. 12. 2022  


