
Z Á P I S 
 

z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 

 
Datum konání:    11. 7. 2019 

Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  

Přítomni:     10 členů Zastupitelstva MČ 

       

Omluveni: Milan Matoušek  

        

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:   Ing. Ondřej Nováček 

 

Návrhový výbor    Ing. Karel Fíla M.Sc. 

 Mgr. Veronika Doležilová 

 Ing. Jaroslav Kokeš 

 

Zapisovatelka:     Lucie Nejedlá 

 

 

Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 6. 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) a dále konstatovala, 

že Zápis včetně usnesení z 5. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli Ing. Karlem Fílou, M.Sc. a 

Milanem Matouškem ověřen.  

 

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

Veronika Doležilová 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 9  proti 0   zdržel se 1 / Mgr.Doležilová/ 

 

Návrh byl přijat. 

 

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

Hilmarová a Ing. Ondřej Nováček. 

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 
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Návrh byl přijat. 

 

Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Lucii Nejedlou. 

 

Předsedající konstatovala, že zastupitelé obdrželi návrh programu a podklady k jednotlivým 

bodům dle Jednacího řádu ZMČ 7 dní před jednáním ZMČ. Dále uvedla, že dne 10.7.2019 byla 

na radnici doručena petice Jana Andelta, která se týká stejného tématu jako petice již navržená na 

program dnešního jednání. Proto Mgr. Veronika Doležilová  dnešního dne nevrhla e-mailem, aby 

i tato druhá petice byla projednána dnešního dne. Předsedající navrhla, aby bod č. 3 byl nově 

formulován: Projednání petice občanů „Za zachování pěšího průchodu a přístupu k veřejné studni“ 

a petice „Za směnu pozemků“. Předsedající se otázala přítomných zastupitelů, zda nemají nějaký 

návrh na změnu či doplnění programu jednání. Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal žádný další 

pozměňující či doplňující návrh programu, předsedající dala hlasovat o Mgr. Veronikou 

Doležilovou doplněném programu. 

 

Hlasování:  pro 8   proti 2 (Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Petr Rybín)) 

   zdržel se 0 

 

Program byl schválen. 

 

Program: 

 

1. Změny a úpravy rozpočtu 2019 

2. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 561 

3. Projednání petice občanů „Za zachování pěšího průchodu a přístupu 

k veřejné studni“ a petice „Za směnu pozemků“ 

4. Dotazy, připomínky, podněty 
 

K bodu 1 

6.1a Změna rozpočtu č. 13., vrácení daně z příjmu právnických osob za období roku 2018, 

zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 1 765,3 tis. Kč 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

               

Předsedající 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. 

 

6.1b Změna rozpočtu č. 14., zvýšení o investiční dotaci HMP 2 200,0 tis. na Revitalizaci 

rybníka Ohrada 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
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Předsedající zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva. 

Dále uvedla, že Stavební úřad Praha 4 vydal stavební povolení na revitalizaci rybníčka Ohrada. 

Nyní se připravuje VŘ na zhotovitele revitalizace. Předpokládaná cena revitalizace činí cca 5 mil. 

korun. Na závěr popsala, jakými úpravami rybníček projde. 

 

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 9 proti  0   zdržel se   1 (Ing. Pavel Čihák) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6.1c Změna rozpočtu č. 15., zvýšení o 743,0 tis. Kč, o odvod z výherních hracích přístrojů a 

výnos daně z technických her za období 1.1.-31.5.2019 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

 

Předsedající 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. 

 

6.1d Změna rozpočtu č. 16., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 185,0 tis. Kč na provoz 

jednotek Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Kunratice, JPO III) 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

 

Předsedající 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. 

 

6.1e Změna rozpočtu č. 17., zvýšení o investiční dotaci 8 300,0 tis. Kč z rezervy kapitoly 07 

bezpečnost rozpočtu HMP 2019-pořízení hasičského vozidla, rekonstrukce hasičské 

zbrojnice 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

 

Předsedající 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. 

 

6.1f Změna rozpočtu č. 18., zvýšení o dotaci HMP 785,0 tis. Kč na činnost jednotek sborů 

dobrovolných hasičů a dovybavení hasičských zbrojnic 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

 

 Předsedající 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. 

 

6.1g Úprava rozpočtu č. 13., přesun v par. 3639 - demolice čp. 8 K Libuši 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

 

Předsedající 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 

 

 

6.1h Změna rozpočtu č. 19., uzavření finančního vypořádání se státním rozpočtem a 

rozpočtem HMP roku 2018 odvod 97,70 tis. Kč 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

 

Předsedající 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 
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6.1i Změna rozpočtu č. 20., zvýšení o 94,4 tis. Kč, o prostředky projektu z Operačního 

programu Praha-pól růstu pro ZŠ Kunratice, Předškolní 420 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

 

Předsedající 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 

6.1j Úprava rozpočtu č. 14., přesun 100,0 tis. Kč - posílení par. 3421 – obnova herních prvků  

dětských hřišť  

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

  Ing. Karel Fíla, zástupce starostky 

 

Ing. Fíla 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 

 

K bodu 2 

Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č.  961 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

 

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

Ing. arch Ivana Kabelová vysvětlila, že v minulosti ZMČ již souhlasilo se změnou územního plánu 

na pozemku rod. Valouškových. 

 

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 

 

 

 

K bodu 3 

Projednání petice občanů „Za zachování pěšího průchodu a přístupu k veřejné studni“ a 

petice  „Za směnu pozemků“ 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

              

Předsedající zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva. 
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Následně vyzvala zástupce obou petičních výborů, aby podali svá stanoviska. Ti tak učinili. JUDr. 

Ilona Vaněčková (právní zástupce MČ) potvrdila, že doposud nebyly učiněny žádné kroky, které 

by vedly k odstranění průchodu a přístupu k veřejné studni na pozemku parc. č. 171/1 v k. ú. 

Kunratice. Nicméně upozornila na to, že ZMČ se s vlastnictvím komunikace na cizím pozemku 

bude muset vypořádat, protože již existuje výrok Nejvyššího soudu, že obce-městské části jsou 

povinny toto vypořádání učinit. Předsedající vysvětlila, že mimo pozemky v bytovém komplexu 

Zelené údolí, které řeší hl. m. Praha, je takových případů v MČ několik (zatím jsou lokalizovány 

takové případy 4), o jejichž řešení se jedná. Poté předsedající otevřela diskuzi přítomné veřejnosti 

a předala řízení jednání zástupci starostky Ivanovi Hýžovi. Ten navrhnul, aby diskuze proběhla 

v časově omezeném termínu do 19,15 hod. Všichni přítomní měli možnost se k peticím vyjádřit. 

Vzhledem k tomu, že v 19,15 již nikdo neměl žádné dotazy, podněty a připomínky, dala 

předsedající slovo návrhovému výboru. Mgr. Veronika Doležilová přednesla návrh usnesení. 

Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, předsedající dala hlasovat o návrhu hlasovat. 

 

Hlasování:    pro 10 proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 5  

Dotazy, připomínky, podněty 

 

Vystoupil majitel RD v ul. Labská Lukáš Svoboda a vyjádřil obavy z plánované výstavby Vily 

Dřevnická (4 rodinné domy v ul. Dřevnická) z důvodu jejich velikosti a zhoršení podmínek v 

lokalitě v případě povodní. Předsedající mu sdělila, že o těchto obavách ví, byla se podívat na 

Stavebním úřadě Praha 4 s Ing. Kabelovou a pí Klofáčovou na dokumentaci a vyzvala Ing. 

Závodného (investora), aby doložil hydrotechnické posouzení (model zaplavení území) pro 

aktuální stavební dokumentaci (původní posouzení je z r. 2014 a bylo v něm počítáno s navýšením 

komunikace dřevnická o 70 cm, což realizováno nebude). Až bude toto posouzení hotové, počítá 

se svoláním jednání obyvatel dotčených výše uvedenou stavbou s Ing. Závodným na radnici. 

 

Jednání ZMČ bylo ukončeno v 19,40 hod.     

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Ondřej Nováček............................................... 

 

 

   Petra Hilmarová...................................................... 

 
 

 
 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 

 

zápis vyhotoven dne: 12. 7. 2019  


