
 

 

Z Á P I S 
 

z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 

 
Datum konání:    21. 10. 2019 

Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  

Přítomni:     10 členů Zastupitelstva MČ 

       

Omluveni: Mgr. Veronika Doležilová  

        

Neomluveni:     0 

 

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

z minulého zasedání zastupitelstva:   Ivan Hýža 

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního  Petra Hilmarová 

zasedání zastupitelstva:   Milan Matoušek 

 

Návrhový výbor    Ing. Jaroslav Kokeš 

 Ing. Petr Rybín 

 Ing. Karel Klíma 

 

Zapisovatelka:     Lucie Nejedlá 

 

 

Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 8. zasedání Zastupitelstva MČ 

Praha-Kunratice je nahráváno pro účely pořízení zápisu.  

 

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčová v 17.05 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 7. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli Ivanem Hýžou a Ing. Karlem 

Fílou M.Sc. ověřen.  

 

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

Ing. Petr Rybín a Ing. Karel Fíla M.Sc. 

 

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 Petra Hilmarová. 

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

jiný návrh. O  návrhu dala hlasovat. 
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Hlasování: 

  pro 10  proti 0   zdržel se 0 

 

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 a otázala se přítomných zastupitelů, 

zda nemají nějaký návrh na změnu či doplnění programu jednání.  

 

Hlasování:  pro 10   proti 0  zdržel se 0 

 

Program byl schválen. 

 

Program:  

1. Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ Praha 

Kunratice roku 2018 

2. Změny a úpravy rozpočtu 2019 

3. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 2368/2,3,16 

a 26 

4. Směna pozemků parc. č. 297/2, 2394/2, 2354/86, 293/1 za parc.č. 293/4 část 

c+d, 297/1 část a+b, 2454/6,1188, 1190/13, 2354/88 a 1190/12 

5. Žádost o svěření správy pozemku parc. č. 226/2 

6. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 696/1, 699/2 

a 701/4 

7. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc.č. 2353/6 a 

2353/10 

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě s VŠE o souhlasu se zřízením stavby chodníku 

9. Dotazy, připomínky, podněty 

 
K bodu 1 
  Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ 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 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 2a 

 Změna rozpočtu č. 22., zvýšení o investiční dotaci HMP 5 000,0 tis. Kč na Plošné rekonstrukce 

komunikací Kunratice 

 

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 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2b 

  Změna rozpočtu č. 23., zvýšení o dotaci 277,2 tis. Kč pro ZŠ z programu OP PPR a odvod 49,2 

tis. Kč nedočerpané dotace ZŠ 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 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2c 

 Změna rozpočtu č. 24., zvýšení o 1 300,0 tis. Kč, o část hospodářského výsledku (nerozděleného 

zisku) z hospodářské činnosti MČ roku 2018, tj. převod 1 300,0 tis. Kč do fondu Domu 

s chráněnými byty 

 

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.  
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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 2d 

 Změna rozpočtu č. 25., převod uvolněných vlastních zdrojů 13 000,0 tis. Kč, snížení schodku 

rozpočtu 

 

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 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 2e 

 Úprava rozpočtu č. 19., posílení par. 6171 o 225,0 tis. Kč - právní služby, drobný hmotný majetek, 

přesun uvolněných vlastních zdrojů z dotace z her 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru 

 

 

Ing. Alinčová a Jitka Voříšková zrekapitulovaly 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. 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 3 

 Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 2368/2,3,16 a 26 
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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.  

 

K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny a prodiskutovány všechny 

vznesené dotazy a připomínky. Přítomných zastupitelů se dotázala, zda nemají jiný návrh. Poté 

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

 

 

Hlasování:   pro 8     proti  2/Ing. Klíma, Ing Čihák/  zdržel se   0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 4 

 8.4 Směna pozemků parc. č. 297/2, 2394/2, 2354/86, 293/1 za parc.č. 293/4 část c+d, 297/1 část 

a+b, 2454/6,1188, 1190/13, 2354/88 a 1190/12 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

 

Ing. Alinčová zrekapitulovala 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. Poté 

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

 

 

Hlasování:   pro 8     proti  0  zdržel se 2 / Ing. Klíma, Ing. Čihák/ 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 5 

 Žádost o svěření správy pozemku parc. č. 226/2 

 

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 
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Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 6 

 Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 696/1, 699/2 a 701/4 

 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

 

Ing. Alinčová zrekapitulovala 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. 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 

 Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 2353/9 a 2353/10 

 

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 

 Dodatek č.1 ke smlouvě s VŠE o souhlasu se zřízením stavby chodníku  

 

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. 

 



Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 21.10.2019 

 

Strana 7 (celkem 7) 

Hlasování:    pro 10   proti  0   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 9 

Dotazy, připomínky, podněty 

 Ing. Karel Klíma informoval o rozšíření modrých parkovacích zón na Praze 4 a vznesl 

dotaz, jak se řeší možnost zakoupení parkovacích karet pro občany naší MČ. Ing. Alinčová 

vysvětlila, že v minulém volebním období byl dohodnut s nynějším náměstkem primátora 

Ing. Hlubučkem pilotní projekt, kdy byla do vydávání povolení k parkování na modrých 

zónách na Praze 4 zahrnuta lokalita vymezená ul. Vídeňská, K Libuši a K Verneráku. 

Tento projekt měl být rozšířen ve stávajícím volebním období i na zbytek MČ Praha-

Kunratice. O toto řešení MČ Praha-Kunratice HMP požádala a získala k tomu i podporu 

MČ Praha 4. Ivan Hýža informoval Zastupitele MČ Praha-Kunratice o tom, že Komise 

Rady hl. m. Prahy pro parkování tento návrh nepodpořila a nedoporučila jej Radě hl. m. 

Prahy ke schválení. 

 

 Dále Ing. Alinčová zodpověděla dotaz Ing. Klímy ke stavbě domu vedle radnice: 

v současné době se jedná o tzv. černou stavbu, protože není v souladu s vydaným 

stavebním povolením. MČ Praha-Kunratice podala podnět ke Stavebnímu úřadu Praha 4 

k šetření. 

 Ivan Hýža informoval o plánovaném odstranění graffiti na objektech ve vlastnictví MČ 

Praha-Kunratice při ul. Golčova a o problému s odstraňováním autovraků. 

 

 

 

 

Jednání ZMČ bylo ukončeno v 18,10 hod.     

 

 

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

 

 

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

 
 

 

 
 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 

zápis vyhotoven dne: 22. 10. 2019  


