
 

 

Z Á P I S 
 

z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 

 
Datum konání:    4.2. 2019 

Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  

Přítomni:     10 členů Zastupitelstva MČ 

      dle prezenční listiny 

 

Omluveni:     1 / Ing. Rybín Petr / 

        

Neomluveni:     0 

 

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení              Ing. Karel Fíla M.Sc. 

z minulého zasedání zastupitelstva:   Milan Matoušek  

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního  Ing. Karel Fíla M.Sc.  

zasedání zastupitelstva:   Milan Matoušek 

 

Návrhový výbor    Ing. Karel Klíma 

 Ing. Pavel Čihák 

 Ing. Jaroslav Kokeš 

 

Zapisovatelka:     Lucie Nejedlá 

 

 

Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 3. 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 10, Ing. Rybín 

omluven) a dále konstatovala, že Zápis včetně usnesení z 2. zasedání zastupitelstva ze dne 17. 12. 

2018 byl ověřovateli Ing. Karlem Fílou a Milanem Matouškem ověřen. Poté informovala o stažení 

bodu č. 5 z programu zasedání s tím, že pořadí následujících bodů bude přečíslováno. 

 

Poté předsedající předložila návrh na složení návrhového výboru následovně: Ing. Karel Klíma, 

Ing. Pavel Čihák a Ing. Jaroslav Kokeš. 

 

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

jiný návrh. O  návrhu dala hlasovat. 

Hlasování: 

  pro 10  proti 0   zdržel se  

 

Návrh byl přijat. 

 

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

Matoušek a Ing. Karel Fíla. 
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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 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. Oznámila, že z návrhu programu stahuje bod č. 5 (výkup pozemku parc. č. 59/68 v k. ú. 

Kunratice). Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal žádný další pozměňující či doplňující návrh 

programu, předsedající dala hlasovat o upraveném 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. Rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku 2018 

2. Revokace bodu 1.18/3b 1. ustavujícího zasedání ZMČ - poskytování odměn 

fyzickým osobám, které nejsou členy ZMČ Praha-Kunratice 

3. Rozpočtové změny a úpravy roku 2019 

4. Projednání Územní studie Opatov Na Jelenách 

5. Návrh na pořízení změny ÚPn na části pozemku parc. č. 1109/1 

6. Schválení jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva 

MČ Praha-Kunratice 

7. Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu 

s chráněnými byty a jeho obyvatel za období 1.1. až 31.12.2018 

8. Dotazy, připomínky, podněty 

 
K bodu 1 

Rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku 2018 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

                  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  

 

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 
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Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2 

Revokace části bodu 18/3b 1. ustavujícího zasedání ZMČ-poskytování odměn fyzickým osobám, 

které nejsou členy ZMČ Praha-Kunratice - členům výborů a komisí, kteří nejsou členy 

zastupitelstva 

 

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 10 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 3 

3.3a Úprava rozpočtu č. 1. posílení par. 6112 zastupitelstva obcí o 80,0 tis. Kč 

 

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 10 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

3.3b Úprava rozpočtu č. 2 - podpora plavání seniorů-přesun 15,0 tis. Kč v par. 3319 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

   

                  

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. 

 

3.3c Úprava rozpočtu č. 3. posílení par. 2212 silnice o 60,5 tis. Kč, montáž zařízení pro měření 

rychlosti 

 

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 10 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 4 

Návrh usnesení bodu 4. – 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Kunratice 

Územní studie Opatov-Na Jelenách 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

   

                  

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

zastupitelstva. Poté předala slovo  arch. Myškovi, který podrobně seznámil přítomné s nedostatky 

studie. 

 

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. 

Zastupitelé se dohodli na upravení usnesení, aby studie po úpravě Magistrátu hl.m.Prahy byla 

opět předložena Zastupitelstvu MČ Praha – Kunratice k nahlédnutí. Poté předsedající vyzvala 

návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat 

 

Hlasování:    pro 10 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 



Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 4.2.2019 

 

 

Strana 5 (celkem 6) 

 

 

K bodu 5  

Návrh usnesení bodu 5. – 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice  

pořízení změny ÚPn na části pozemku parc. č. 1109/1 

 

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 10 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 6 

Schválení jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-

Kunratice  

 

Předkládá: Ing. Karel Klíma,předseda finančního výboru  

                   

Ing. Klíma 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. 

Zastupitelé se dohodli na upravení usnesení, v jednacím řádu se vypouští čl. 3. bodu 3. Poté 

předsedající vyzvala 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 7 

Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s chráněnými byty a 

jeho obyvatel za období 1.1.  až  31.12.2018 

 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

    

                   

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

zastupitelstva. 
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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 8 

Dotazy, připomínky, podněty 

Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal žádné dotazy a připomínky, bylo jednání ZMČ v 19.20 

hod ukončeno 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing.Karel Fíla M.Sc. ................................................. 

 

 

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

 
 

 

 
 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 

zápis vyhotoven dne: 7.2.2019  


