
Zápis ze zasedání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne  

               16. 1. 2023 

Přítomni:  K. Linková, J. Kokeš, K. Talichová, P. Žebráková, V. Doležilová, T. 

Červinka, K. Klímová, L. Nejedlá 

 

Hosté:   L. Alinčová, P. Hilmarová 

 

Předsedkyně komise přivítala přítomné a představila členy komise, kteří se nezúčastnili 

jejího posledního zasedání.  Navrhla, aby byl zachován tradiční program: 

MŠ Kunratice 

ZŠ Kunratice 

Sport 

Kultura 

Různé 

Návrh byl schválen. K. Linková vyzvala L. Alinčovou a P. Hilmarovou, aby seznámily 

přítomné s aktuální situací. 

 

L. Alinčová nejprve seznámila přítomné s žádostí Mgr. Jana Kotoučka o provedení 

kontroly ve školské právnické osobě-Střední škole managmentu a služeb a ZŠ se sídlem 

Ve Lhotce 967, 148 00 Praha 12-Kamýk detašovaným pracovištěm v ul. Chemická 

v Kunraticích a odpovědí tajemnice ÚMČ, že MČ nemá pravomoc takové kontroly 

provádět. Komise toto vzala na vědomí. 

 

MŠ Kunratice 

L. Alinčová informovala o tom, že v současné době probíhají 2 výběrová řízení: 

1. Na zhotovitele projektové dokumentace na výměnu kotlů a bojlerů v kotelně 

v budově MŠ. Předpoklad samotné realizace letní prázdniny r. 2023. Finanční 

prostředky na PD a celou realizaci jsou v rozpočtu MČ pro r. 2023. 

2. Na projekční firmu, která připraví kompletní potřebnou dokumentaci na výměnu 

oken, zateplení, rekuperaci, novou střešní krytinu a Fotovoltaickou elektrárnu 

v budově MŠ Kunratice. Předpoklad realizace r. 2023-2024. Finanční 

prostředky pro PD jsou v rozpočtu MČ. Se samotnou realizací je počítáno, že 

MČ bude žádat peníze z rezervy HMP pro městské části a poohlídne se po 

vypsaných grantech. 

 

ZŠ Kunratice 

L. Alinčová a V. Doležilová podaly informaci, že v současné době probíhá v ZŠ 

Kunratice zápis na program „Hrajeme si na školu“. Zápis končí 31. 1. 2023. Z něj by 

mělo být zřejmé, kolik dětí nejspíš přijde k řádnému zápisu do prvních tříd ve dnech 25. 

– 26. dubna 2023. Proběhla diskuze k turistice prvňáčků, kdy je rodiče hlásí k trvalému 

pobytu ke známým, aby byli přijati do ZŠ Kunratice. Trvalý pobyt dítěte je jediným 

kritérium pro přijetí dítěte do školy ve spádovém volebním obvodu. Bylo doporučeno 

starostce napsat do KZ článek, který upozorní rodiče z ulic Hornomlýnská, Jana 

Růžičky, U Kunratického lesa a U Zeleného ptáka, že pro ně je spádovou školou i ZŠ 

Campanus, která má velmi dobrou úroveň. ZŠ Kunratice je spádová pro celou oblast 

Kunratic a její druhý stupeň i pro MČ Šeberov. 



L. Alinčová seznámila přítomné se závěry České školní inspekce. Která v ZŠ provedla 

hloubkovou kontrolu. Závěr vyšel pro ZŠ Kunratice mimořádně příznivě. Je zveřejněn 

na stránkách školy. 

 

Sport 

V. Kokeš sdělil, že s P. Křtěnem připravují poslední etapu rekonstrukce malého 

fotbalového hřiště v Zeleném údolí. Vzhledem k tomu, že bude zachovaná cena za 

jednotku z loňského roku povýšená o dražší cenu materiálu, není třeba dělat VŘ na 

nového zhotovitele. 

L. Alinčová oznámila, že bylo konečně vydáno vodohospodářské rozhodnutí, potřebné 

k vypsání stavebního povolení, a tudíž lze očekávat jeho vydání na jaře letošního roku.   

 

Kultura 

P. Hilmarová podala informaci o tom, že ve středu 18. 1. 2023 v 17,00 se bude konat 

„kulatý stůl“ všech kunratických organizací, které pořádají akce, kde dojde k vzájemné 

koordinaci s pořádanými akcemi a sestavení harmonogramu pro r. 2023. Také sdělila, 

že nejbližší velkou akcí je ples s v sokolovně dne 21. 1. 2023, který má již téměř 

vyprodané vstupenky. 

 

Různé 
K. Linková otevřela otázku smyslnosti kolotoče, který přijíždí každý podzim na volnou 

plochu vedle zámecké zdi proti MŠ. Z debaty vyplynulo, že příznivci a odpůrci jsou 50 

% na 50 %. Z diskuze vyplynulo, že když kolotoč ano, tak jim neprodlužovat dobu 

nájmu. 

 

K Linková požádala o přehled dotací a darů, které MČ poskytuje. L. Alinčová 

vysvětlila, že dary nad 50. tis. Korun schvaluje Zastupitelstvo, do 50. tis jsou 

schvalovány na poradě starostky a vysvětlila, že zásadou udělení daru je, aby organizace 

sídlily v MČ Praha-Kunratice, nebo v ní měly provozovnu. Zcela zásadním kritériem je 

počet aktivních osob a především dětí. Vysvětlila, že MČ poskytuje i nefinanční dary, 

jako např. bezúplatné zázemí organizacím. 

 

K. Linková se zeptala na plánované využití objektu ve Velenické. L. Alinčová 

vysvětlila, že rozhodnutí o zřízení veterinární ordinace bylo odsouhlasené 

zastupitelstvem v r. 2015 a znovu potvrzeno v roce 2021, v současné chvíli má MČ 

několik zájemců z řad veterinářů a čeká se na změnu využití objektu. 

 

K. Linková seznámila přítomné s programem podpory dětských skupin z Národního 

plánu obnovy (celkem 6 mld. Kč), který administruje MPSV. V připravované výzvě 

zaměřené především na obce bude pravděpodobně možnost 100 % plnění včetně nákupu 

a rekonstrukce nemovitostí. Bylo dojednáno, že v případě, že by se taková nemovitost 

našla, MČ by se nebránila o dotaci požádat. Obec nemusí DS provozovat sama, lze 

uzavřít partnerství s NNO, která bude službu pro obec zajišťovat. L. Alinčová sdělila, 

že v programu na využití zámku, který postoupila HMP byl i přesun knihovny do 

zámku. Vznikl by tak nový prostor pro rozšíření dětské skupiny v objektu stávající 

knihovny. 

Příští zasedání komise se bude konat v pondělí 20. 2. 2023 od 17,00 hodin v budově 

ÚMČ. 

 

Zapsala: Lucie Nejedlá 



 

 

 

 

 
 


