
 

 

Z Á P I S 
 

ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 

 
Datum konání:    16. 9. 2019 

Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  

Přítomni:     Do 18.05 hod      9 členů Zastupitelstva MČ 

      Od 18.05 hod      10 členů Zastupitelstva MČ  

       

Omluveni: Ing. Petr Rybín  

        

Neomluveni:     0 

 

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení              Petra Hilmarová 

z minulého zasedání zastupitelstva:   Ing. Ondřej Nováček 

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního  Ing. Karel Fíla 

zasedání zastupitelstva:   Ivan Hýža 

 

Návrhový výbor    Ing. Jaroslav Kokeš 

 Petra Hilmarová 

 Milan Matoušek 

 

Zapisovatelka:     Lucie Nejedlá 

 

V 18.05 příchod zastupitelky Mgr. Veroniky Doležilové  počet zastupitelů 10 
 

Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 7. 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 9) a dále konstatovala, 

že zápis včetně usnesení z 6. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli Ing. Ondřejem Nováčkem a 

Petrou Hilmarovou ověřen.  

 

Poté předsedající předložila návrh na složení návrhového výboru následovně: Ing. Jaroslav Kokeš, 

Petra Hilmarová a Milan Matoušek a na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání následovně: Ivan 

Hýža a Ing. Karel Fíla. 

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 0 

 

Návrh byl přijat. 

 

Zapisovatelkou předsedající jmenovala paní Lucii Nejedlou. 
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Předsedající konstatovala, že zastupitelé obdrželi návrh programu a podklady k jednotlivým 

bodům dle Jednacího řádu ZMČ 7 dní před jednáním ZMČ a otázala se přítomných zastupitelů, 

zda nemají nějaký návrh na změnu či doplnění programu jednání. Dále oznámila, že se zastupitelé 

sešli na poradě zastupitelů, kde všechny body programu mimo b. č. 12 již předjednali. Vzhledem 

k tomu, že nikdo neměl žádný protinávrh či připomínku, dala o návrhu programu hlasovat. 

 

Hlasování:  pro 10   proti 0  zdržel se 0 

 

Program byl schválen. 

 

Program:  

1. Změny a úpravy rozpočtu 2019 

2. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 961 a 962 

3. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 2380/7, 

2380/19, 2380/84, 2380/120, 2380/94 a 2380/151, v k. ú. Kunratice zkráceným 

postupem 

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

5. Žádost o zařazení adresy 

6. Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s 

chráněnými byty a jeho obyvatel za období 1.1.  až  31.8.2019 

7. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 1868/5 

8. Odvolání členů finančního výboru 

9. Změna počtu členů finančního výboru 

10. Odvolání členů kontrolního výboru 

11. Změna počtu členů kontrolního výboru 

12. Studie rekonstrukce sportovního areálu 

13. Dotazy, připomínky, podněty 

 
 

K bodu 1a 
  Úprava rozpočtu č. 15. posílení par. 3319 o 150,0 tis. Kč na kulturní akce při příležitosti výročí 

600 let od úmrtí krále Václava IV. 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ  

             

Ing. Alinčová konstatovala, že vzhledem ke změnám ve finančním výboru, které proběhnou na 

dnešním zasedání, finanční výbor se nesešel a nemohl projednat následující změny a úpravy 

rozpočtu. Proto je bude předkládat zastupitelstvu sama. Následně 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. 
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Hlasování:    pro 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 1b 

 Změna rozpočtu č. 21., zvýšení o vlastní příjmy MČ 450,0 tis. Kč, příjmy z pronájmu hrobů 

 

 

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 1c 

 Úprava rozpočtu č. 16., přesun 10,0 tis. Kč v par. 3314 knihovna na nákup knih 

  

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 1d 

 Úprava rozpočtu č. 17., přesun 30,0 tis. Kč v par. 3745 veřejná zeleň-díly k opravám laviček a 

drobný materiál 

 

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. 

 

K bodu 1e 

 Úprava rozpočtu č. 18., přesun 16,0 tis. Kč v par. 3639 v souvislosti s demolicí objektu čp. 8 

K Libuši 

 

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 2 

 Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 961 a 962 

 

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 

 Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 2380/7, 2380/19, 2380/84, 

2380/120, 2380/94 a 2380/151, v k. ú. Kunratice zkráceným postupem 

 

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. 

 

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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 5 

 Žádost o zařazení adresy 

 

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 

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

obyvatel za období 1.1.  až  31.8.2019 

 

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 7 

 Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 1868/5 

 

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 8 

 Odvolání členů finančního výboru 

 

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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 9 

 Změna počtu členů finančního výboru 

 

Předkládá: Ivan Hýža, místostarosta 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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 10 

 Odvolání členů kontrolního výboru 

 

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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 11 

 Změna počtu členů kontrolního výboru 

 

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 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 12 

 Studie rekonstrukce sportovního areálu 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

                     Ing. Jaroslav Kokeš, předseda komise školství, kultury a sportu 

 

Ing. Alinčová a Ing. Kokeš zrekapitulovali materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 

zastupitelstva a zodpověděli všechny dotazy v následující diskuzi. 
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Po vyčerpání všech dotazů, 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 13 

Dotazy, připomínky, podněty 

Ivan Hýža podal informaci, že provedl poptávku po firmě, která provede odstranění graffiti 

z budov ve vlastnictví MČ a dále z laviček a zdí v zámeckém parku. Má již připravenou Smlouvu 

o dílo se společností, která na výzvu reagovala. Cena je cca 66 tis. Kč. 

Ing. Karel Klíma poděkoval za likvidaci autovraků a posekání trávy, . Dále informoval 

zastupitelstvo o programu graffiti na Praze 6 a v této souvislosti předložil návrh v tomto znění 

„Vedení radnice připraví plán na systematické odstraňování graffiti v městské části Praha – 

Kunratice včetně zapojení vlastníků soukromých objektů s cílem zlepšit životní prostředí občanů 

naší městské části“ a požádal o hlasování. 

 

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze. Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné 

připomínky ani návrhy diskusi uzavřela. Poté předsedající vyzvala návrhový výbor k přednesení 

návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat 

 

 

Hlasování:    pro 1   (Ing. Klíma)  proti  0   zdržel se  9 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

 

 

Jednání ZMČ bylo ukončeno v 19,30 hod.     

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Karel Fíla ................................................. 

 

 

   Ivan Hýža ...................................................... 

 
 

 

 
 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 

zápis vyhotoven dne: 17.9. 2019  


