
Z Á P I S 
 

ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 

 
Datum konání:    29. 4. 2019 

Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  

Přítomni:     8 členů Zastupitelstva MČ 

      dle prezenční listiny 

 

Omluveni: 3 / Ing. Karel Fíla M.Sc, Ing. Ondřej Nováček, 

Ing.Karel Klíma/ 

        

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  Petra Hilmarová  

zasedání zastupitelstva:   Milan Matoušek 

 

Návrhový výbor    Ing. Petr Rybín 

 Ing. Pavel Čihák 

 Ing. Jaroslav Kokeš 

 

Zapisovatelka:     Lucie Nejedlá 

 

 

Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 4. 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 8, Ing. Fíla, Ing. Klíma, 

Ing. Nováček omluveni) a dále konstatovala, že Zápis včetně usnesení z 3. zasedání zastupitelstva 

ze dne 4. 2. 2019 byl ověřovateli Ing. Karlem Fílou a Milanem Matouškem ověřen.  

 

Poté předsedající předložila návrh na složení návrhového výboru následovně: Ing. Petr Rybín, 

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 8  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 8  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 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 8   proti  0  zdržel se  0 

 

Program byl schválen. 

 

Program: 

1. Schvalování účetních závěrek roku 2018: 

1a) Městská část Praha-Kunratice 

1b) Mateřská škola Kunratice 

1c) Základní škola Kunratice  

2. Veřejnoprávní smlouvy 

3. Rozpočtové změny a úpravy 

4. Výkup pozemku parc. č. 59/68 v k.ú. Kunratice 

5. Návrh na pořízení změny ÚPn na pozemcích parc. č. 841/2, 842 a 844/1-2 

6. Návrh na pořízení úpravy ÚPn na pozemku parc. č. 2354/41 

7. Zpráva o činnosti finančního výboru za období roku 2018 

8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období roku 2018 

9. Pravidla postupu při rozhodování o rozdělení hospodářského výsledku 

hospodářské činnosti Základní školy 

10. Stanovení kompetence starostky MČ k provádění rozpočtových opatření 

11. Revokace bodu 1.18/2a 1. ustavujícího zasedání ZMČ  

12. Pověření finančnímu výboru 

13. Dotazy, připomínky, podněty 
 

 
K bodu 1a 

Účetní závěrka Městské části Praha Kunratice za rok 2018 

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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 1b 

Účetní závěrka Mateřské školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 za rok 2018 

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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 1c 

Účetní závěrka Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 za rok 2018 

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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 2 

Veřejnoprávní smlouvy 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

                 

Ivan Hýža zrekapituloval 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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 3 

4.3a 

Změna rozpočtu č. 1., zvýšení o dotaci HMP pro knihovnu 5,9 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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4.3b  

Změna rozpočtu č. 2., zvýšení o 850,2 tis. Kč, o dotace z programu Operační program Praha pól 

růstu pro ZŠ a MŠ – Podpora integrace žáků s odlišným mateřským jazykem 

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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4.3c  

Změna rozpočtu č. 3., zvýšení o 8 000,0 tis. Kč, o investiční dotaci z rezervy HMP roku 2019 na 

Plošné rekonstrukce komunikací 
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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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4.3d 

 Změna rozpočtu č. 4, zapojení ponechaných investičních dotací roku 2019 celkem 3 481 917,60 

Kč, zapojení prostředků minulých let, zvýšení o 3 482,0 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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4.3e  

Změna rozpočtu č. 5., zvýšení o dotaci 449,2 tis. Kč pro ZŠ z programu OP PPR 

Zajištění vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků na ZŠ Kunratice  

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 8 proti  0   zdržel se   0 



Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 29.4.2019 

 

 

Strana 6 (celkem 11) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4.3f  

Změna rozpočtu č. 6., zvýšení o 610,0 tis. Kč, o odvod z výherních hracích přístrojů a daň 

z technických her za období 1.7.-31.12.2018 

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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4.3g 

Změna rozpočtu č. 7., vlastní zdroje, zvýšení o vrácené zálohy za spotřebu plynu v objektu 

Golčova 24 

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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4.3h  

Úprava rozpočtu č. 4., posílení par. 3111 MŠ a 3113 ZŠ o celkem 25,0 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 
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pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 

dala hlasovat. 

 

Hlasování:    pro 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4.3i  

Úprava rozpočtu č. 5., posílení par. 5512 SDH o 10,0 tis. Kč, servis FIREPORT-přenos dat 

prostřednictvím elektronického systému pro svolávání 

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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4.3j  

Úprava rozpočtu č. 6., posílení par. 6171 místní správa o 73,0 tis. Kč-pořízení informačního 

právního systému Codexis 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

 

Pí. tajemnice Jitka Voříšková 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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4.3k  

Úprava rozpočtu č. 7., úprava metodického zařazení pořízení herních prvků pod jiný paragraf 

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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno 

 

4.3l 

Úprava rozpočtu č. 8., přesun mezi položkami v par. 3639 komunální služby a územní rozvoj 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

 

Ing. Alinčová oznámila, že podklady k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva 

nejsou ještě úplné a dala návrh na stažení tohoto bodu z jednání ZMČ . 

 

 

 

Hlasování:    pro 8 proti  0   zdržel se   0 

Tento návrh byl schválen 

 

 

K bodu 4 

Výkup pozemku parc.č.59/68 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 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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 5  

Návrh na pořízení změny ÚPn na pozemcích parc.č.841/2,842 a 844/1-2 

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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 6 

Návrh na pořízení úpravy ÚPn na pozemku parc. č. 2354/41  

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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno 

 

K bodu 7 

Zpráva o činnosti finančního výboru za období roku 2018 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ    

                   

I. Hýža 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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno 

 

K bodu 8 

Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období roku 2018 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ    

                   

Ing. Čihák zrekapituloval 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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno 

 

K bodu 9 

Návrh na určení pravidel postupu při rozhodování o rozdělení hospodářského výsledku 

hospodářské činnosti Základní školy 

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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno 

 

K bodu 10 

Návrh na stanovení kompetence starostce MČ k provádění rozpočtových opatření 

Předkládá: Ivan Hýža, místostarosta MČ    

                   

Ivan Hýža 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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno 

 

K bodu 11 

Revokace části bodu 18/2 a. 1. ustavujícího zasedání ZMČ-stanovení měsíční odměny 

neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 

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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno 

 

 

K bodu 12 

Návrh na vydání pověření finančnímu výboru k plnění úkolů 

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 8 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

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

 

 

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

 
 

 

 
 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 

zápis vyhotoven dne: 30. 4. 2019  


