
Z Á P I S 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

Datum konání:    17.12. 2018 
Řízení:      Ing. Alinčová Lenka  
Přítomni:     11 členů Zastupitelstva MČ 
      dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     0 
        
Neomluveni:     0 
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení              Petra Hilmarová 
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. Ondřej Nováček 
 
Zapisovatelka:     Lucie Nejedlá 
 
 
Starostkou MČ Praha-Kunratice Ing. Alinčovou bylo oznámeno, že 2. zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha-Kunratice je nahráváno pro účely pořízení zápisu.  
Před zahájením jednání zastupitelstva požádali členové vedení Tenis golf clubu pp Žďárský a 
Kopecký, aby jim bylo umožněno krátce vystoupit. Protože nikdo proti tomu neměl námitky, 
zástupci oddílu poděkovali zastupitelstvu za finanční dar na opravu části zdi zámeckého parku, 
která přiléhá k tenisovému areálu a je ve vlastnictví klubu. Oznámili, že oprava byla již provedena  
a účetnictví bylo MČ odevzdáno. 
 
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 11) a dále konstatovala, 
že Zápis včetně usnesení z 1. zasedání zastupitelstva ze dne 5.11.2018 byl ověřovateli Ing. Karlem 
Fílou a Petrou Hilmarovou ověřen. 
 
Poté předsedající předložila návrh na složení návrhového výboru následovně: Ing. Karel Klíma, 
Ing. Pavel Čihák 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 11  proti 0   zdržel se  
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Návrh byl přijat. 
 
Předsedající předložila návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání následovně: Milan 
Matoušek 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 11  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 pozměňující či doplňující návrh programu 
předsedající předložila návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího řádu 7 
dní před jednáním zastupitelstva, a dala o návrhu programu hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 11   proti  0  zdržel se 0 
 
Program byl schválen. 
 
Program: 
1. Složení slibu zastupitelky MČ Praha-Kunratice Ing. Veroniky Doležilové 
2. Platební příkaz soudu-GV reality 
3. Návrh na uzavření pracovněprávního vztahu se 2 zastupiteli  
4. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2019 pro Základní školu 

Kunratice 
5. Návrh rozpočtu Základní školy Kunratice na rok 2019 a Návrh rozpočtu 

doplňkové činnosti ZŠ na rok 2019 
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Kunratice na období 

let 2020-2021 
7. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2019 pro Mateřskou 

školu 
8. Návrh rozpočtu Mateřské školy Kunratice na rok 2019 
9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Kunratice na 

období let 2020-2021 
10. Návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2019 
11.  Návrh finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha Kunratice pro rok 

2019 
12.  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha Kunratice na období let 

2020-2024 
13. Změny a úpravy rozpočtu MČ 2018 
14. Pověření k provedení rozpočtových opatření v době od 18.12. do 31.12.2018 
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15. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 1423/4 v k.ú. Šeberov a 
parc. č. 1850/3 v k.ú. Kunratice od ÚZSM 

16. Návrh na pořízení změny ÚPn na pozemcích parc. č. 1876/1, 2366/17....... 
17. Návrh na pořízení změny ÚPn na pozemku parc. č. 1109/1 
18. Sloučení vlastnictví pozemků a stavby 
19.Dotazy, připomínky, podněty 

 
 

K bodu 1 
Složení slibu zvolenou členkou Zastupitelstva MČ Mgr. Veronikou Doležilovou 
Předsedající v souladu s § 50 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění 
vyzvala členku zastupitelstva MČ Mgr. Veroniku Doležilovou ke složení slibu. 
 
Před složením slibu upozornila, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má dle § 55 
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění za následek zánik mandátu. 
 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený § 50, odst. 3 zák. č. 131/2000 
Sb. s tím, že vyzvala členku zastupitelstva MČ ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a 
podpisem na připravenou listinu slibu (viz příloha).  
 
Předsedající konstatovala, že složila řádně zákonem předepsaný slib. Poté vyzvala členy 
zastupitelstva vzít na vědomí složení slibu  
 
Hlasování:  
  pro 11   proti 0   zdržel se 0 
 
 
K bodu 2 
Platební příkaz soudu-GV reality 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
                   
Ing.Alinčová a JUDr. Vaněčková zrekapitulovaly 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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 3 
Návrh na uzavření pracovněprávního vztahu se 2 zastupiteli  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ivan Hýža,místostarosta MČ  
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Ing.Alinčová a Ivan Hýža zrekapitulovali 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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 4 
Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2019 pro Základní školu Kunratice 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
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 11 proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 5 
Návrh rozpočtu na rok 2019 Základní školy Kunratice, Předškolní 420 a návrh rozpočtu 
doplňkové činnosti ZŠ roku 2019 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
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 11 proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 6 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Kunratice na období let 2020-2021 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 7 
Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2019 pro Mateřskou školu Kunratice 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
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 11 proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 8 
Návrh rozpočtu na rok 2019 Mateřské školy Kunratice 
 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
Ing. Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva. 
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 



Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 17.12..2018 
 

 

Strana 6 (celkem 12) 

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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
K bodu 9 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Kunratice na období let 2020-2021 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
 
K bodu 10 
Návrh rozpočtu MČ Praha Kunratice na rok 2019 v hlavní činnosti 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
Ing.Alinčová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva. 
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
Ing. Klíma požádal, aby do investic do DCHB bylo zváženo instalování wifi. Ing. Alinčová slíbila, 
že možnosti prověří s IT MČ J. Vrbou ml. 
Ing. Čihák navrhnul zvážit možnost ucházet se o grant v oblasti zadržování dešťových srážek ze 
střechy DCHB. M. Matoušek poukázal na problematiku mosazných okapů a splachu prachu ze 
střechy. Bude prověřeno. 
 
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další 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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
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K bodu 11 
Návrh finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha Kunratice na rok 2019 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
 
K bodu 12 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha Kunratice na období let 2020 až 2024 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
 
K bodu 13 
2.13a Změna rozpočtu č. 23., zvýšení o dar 10,0 tis. Kč 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
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. 
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Hlasování:    pro 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
2.13b Úprava rozpočtu č. 23. v par. 3632 pohřebnictví-úprava položky zařazení zhotovené náhrobní 
desky 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
2.13c Úprava rozpočtu č. 24. přesun z par. 3419, rezerva z odvodu z her vytvořená převodem z roku 2017 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
2.13d Úprava rozpočtu č. 25. úprava metodického zařazení dotace pod jiný paragraf 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
 
2.13e Úprava rozpočtu č. 26. přesun 20,0 tis. Kč v par. 3314 knihovna mezi položkami   
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
 
2.13f Úprava rozpočtu č. 27. přesun 18,0 tis. Kč v par. 2212 silnice mezi položkami  
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 

 

2.13g Úprava rozpočtu č. 28. přesun 35,0 tis. Kč v par. 6171 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 

 

2.13h Úprava rozpočtu č. 29., úprava metodického zařazení položek v par. 3111 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
 

 
K bodu 14 
Pověření k provedení rozpočtových opatření v době od 18.12. do 31.12.2018 

Předkládá: Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 
  Ing. Karel Klíma, předseda finančního výboru  
                   
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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
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K bodu 15 
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 1423/4 v k.ú. Šeberov a parc. č. 1850/3 v k.ú. 
Kunratice od ÚZSM 
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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
 

K bodu 16 
Návrh na pořízení změny ÚPn na pozemcích parc. č. 1876/1, 2366/17.. 
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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
 

K bodu 17 
Návrh na pořízení změny ÚPn na 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. 
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Hlasování:    pro 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
K bodu 18 
Sloučení vlastnictví pozemků a stavby 
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová a Ing. Karel Fíla, starostka  a místostarosta MČ  
  
                   
Ing. Alinčová a Ing. Fíla zrekapitulovali 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 11 proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno 
 

K bodu 19 
Dotazy, připomínky, podněty 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy, připomínky ani podněty, předsedající ing. Alinčová 
ukončila jednání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 20.15 hod. 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  Ing.Karel Fíla M.Sc. ................................................. 
 
 
   Milan Matoušek ...................................................... 

 
 
 
 
 
Ing. Lenka Alinčová 
starostka MČ Praha-Kunratice 
 
zápis vyhotoven dne: 19.12.2018  


