
Z Á P I S 
 

z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 

 
Datum konání:    27.2.2023 

Řízení:      Ing. Lenka Alinčová  

Přítomni:     10 členů Zastupitelstva MČ 

      dle prezenční listiny               

                                                                                                             

Omluveni:     1 / Milan Matoušek/  

        

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:   Ing. Ondřej Nováček 

 

Návrhový výbor    Ing. Jaroslav Kokeš 

 Ing. Karel Klíma 

 Mgr. Kateřina Linková 

 

Zapisovatelka: Dagmar Andrlová 

 

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 se dotázala, zda byl Zápis včetně 

usnesení z 2. zasedání zastupitelstva ze dne 19.12.2022 ověřovateli Petrou Hilmarovou a Milanem 

Matouškem ověřen. Tajemnice ÚMČ sdělila, že zápis byl ověřovateli ověřen, ale Mgr. Linková 

podala dne 12.1.2023 námitku proti obsahu zápisu, z níž vyplývá, že požadovala zápis k bodu 19 

doplnit o následující text: „K. Linková poznamenala, že je škoda, že toto nebylo zveřejněno na 

programu a nejsou tu tak ti, kteří žádost podávali. I. Hýža vysvětlil, že žádost dorazila později, než 

byl zveřejněn program.“ Ověřovatel minulého zápisu, paní Petra Hilmarová sdělila, že neshledává 

podnět obsahově natolik důležitý, aby zpochybnil správnost zápisu. V souladu s Jednacím řádem a 

§ 65 z.č. 131/2000 Sb., přijalo Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice v této věci usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice konstatuje, že výhrady proti Zápisu z 2. zasedání ZMČ ze dne 

19.12.2022 nejsou důvodné, a pořízený zápis odpovídá průběhu předchozího zasedání ZMČ. 

 

Hlasování: Pro 8 proti 0 zdržel se 2 (Linková, Vízek) 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Poté Předsedající předložila návrh na složení návrhového výboru následovně:  

 Ing. Karel Klíma 
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 Ing. Jaroslav Kokeš 

 Mgr. Kateřina Linková 

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 

 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 

 

Návrh byl přijat. 

 

Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Dagmar Andrlovou. 

 

Předsedající se přítomných zastupitelů dotázala, zda nemají nějaký návrh na doplnění programu 

jednání. Sama oznámila, že na základě upozornění zastupitelek K. Linkové a E. Svobodové, že 

Start 98 vyškrtnul ze svého názvu slovo „Kunratice“, čímž porušil letitou podmínku dotace, 

navrhuje stažení bodu č. 4 – Veřejnoprávní smlouva Start 98 z.s. z dnešního jednání. Přihlásila se 

Mgr. Doležilová s návrhem na doplnění programu o bod č.1 týkající se zveřejňování zvukových 

záznamů z jednání ZMČ. Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal žádný další pozměňující či 

doplňující návrh programu předsedající dala hlasovat o upraveném a doplněném návrhu programu, 

který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího řádu 7 dní před jednáním zastupitelstva. 

 

Hlasování: Pro 10 proti 0 zdržel se 0 

Program byl schválen. 

 

Program: 

 

1. Zveřejňování zvukových záznamů z jednání ZMČ 

2. Zpráva o rozpočtových opatřeních období 12/2022 a změny rozpočtu roku 

2023 

3. Veřejnoprávní smlouva SK Slovan Kunratice z.s. 

4. Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Kunratice 

5. Navýšení odměn neuvolněným členům ZMČ 

6.  Dotazy, připomínky, podněty 

 
Ing. Alinčová předala vedení jednání p. Hýžovi, dále jen Předsedající. 

 

K bodu 1 

Zveřejňování zvukových záznamů z jednání ZMČ 

 

Předkládá: Mgr. Veronika Doležilová 

 

Mgr. Doležilová představila a odůvodnila svůj návrh na zařazení tohoto bodu.  
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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 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 2a 

Zpráva o rozpočtových opatřeních období 12/2022 a změny rozpočtu roku  2023 

 

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 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 K bodu 3 

Veřejnoprávní smlouva SK Slovan Kunratice z.s. 

 
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 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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Poté upozornila tajemnice ÚMČ, že bod 2 nebyl přednesen a hlasován kompletně. 

 

K bodu 2b 

Zpráva o rozpočtových opatřeních období 12/2022 a změny rozpočtu roku 2023 – volba 

prezidenta 

 

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 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

  

K bodu 2c 

Zpráva o rozpočtových opatřeních období 12/2022 a změny rozpočtu roku  2023 - kultura 

 

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 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 4 

Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol 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.  
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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 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 5 

Navýšení odměn neuvolněným členům ZMČ 

 
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 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 6 

Dotazy, připomínky, podněty 

 

V rámci tohoto bodu Ing. Alinčová seznámila zastupitele s dopisem, který byl adresován 

Zastupitelstvu MČ Praha-Kunratice, v němž Handicap centrum Srdce o.p.s. žádá o příspěvek na 

rok 2023 na provoz Týdenního stacionáře Handicap centra Srdce o.p.s., neboť je v něm umístěn 

kunratický občan. Ing. Alinčová vysvětlila dosavadní způsob podpory sociálních služeb. 

Vzhledem k tomu, že na straně jedné MČ Praha-Kunratice jako malá městská část nemá sociální 

odbor a do rozpočtu nedostává od státu finanční podporu na sociální služby a na straně druhé se 

zde nachází  magistrátní Dům s chráněnými byty se 110 byty pro handicapované, soukromé 

zařízení pro seniory a zdravotně postižené Zátiší a sama MČ provozuje Dům s chráněnými byty 

s 57 bytovými jednotkami, poskytuje MČ dotace v sociální oblasti pouze organizacím, které v MČ 

mají sídlo či provozovnu společnosti a působí zde. Poté k tomuto bodu proběhla diskuze, v níž 

byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny vznesené dotazy a připomínky. Poté Ing. Alinčová 

přednesla návrh usnesení a dala o něm hlasovat. 

 

Hlasování: Pro 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Poté vznesl Ing. Klíma požadavek na zřízení emailových adres @praha-kuntarice.cz všem členům 

zastupitelstva. Tajemnice ÚMČ vysvětlila, že toto není běžná praxe na ostatních městských 

částech a důvody proč se k tomuto řešení nepřiklání. 

Dále Ing. Klíma požádal o možnost zúčastnit se zasedání Redakční rady KZ. Tento požadavek 

bude řešen na poradě Starostky MČ. 
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Následně bylo slovo předáno přítomným hostům-obyvatelům z lokality ulic Labská, Úhlavská a 

Dřevnická, dále jen Hostům, viz podpisová listina. Ti vyjádřili obavu z toho, že Stavební úřad 

Praha 4 (dále jen SÚ) vydal Územní rozhodnutí o umístění stavby 4 RD při ul. Dřevnická, tzv. 

„Vily Dřevnická“, dále jen ÚR, a požádali MČ o její stanovisko k tomuto rozhodnutí, a dotaz, zda 

se proti ÚR odvolá, protože mají obavy, že při možné povodni dojde k zaplavení, popř. ke zhoršení 

situace jejich domů. Ing. arch Kabelová vysvětlila, že MČ požadovala v územním řízení prověřit, 

zda do záplavového území jsou zahrnuty dešťové vody z ulic Úhlavská, Labská a Dřevnická, což 

dle vydaného ÚR bylo splněno. Hosté předložili zastupitelům mapu záplavového území vydanou 

Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy s tím, že je jiná než ta, která byla uvedena 

v dokumentaci pro vydání ÚR a než je uvedena v povodňovém plánu Kunratic Ing. Alinčová 

debatu ukončila s tím, že znovu MČ prostuduje vydané ÚR a porovná všechny dostupné a 

předložené mapy záplavových území v dané lokalitě. 

 

 

 

 

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

ukončila jednání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 19,30 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

   Ing. Ondřej Nováček ...................................................... 

 
 

 
 

Ing. Lenka Alinčová 

Starostka MČ Praha-Kunratice 

 

 

zápis vyhotoven dne: 1. 3. 2023  


