
Z Á P I S 

 

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva  

Městské části Praha-Kunratice konaného dne 5. 11. 2018 
 

 

Datum konání:    5. listopadu 2018  

 

Řízení:      Ing. Alinčová Lenka 

 

Přítomni:     10 členů zastupitelstva MČ zvolených ve volbách 

      dle presenční listiny 

 

Omluveni:     1 (Mgr. Doležilová Veronika) 

 

Neomluveni:     0 

 

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení    

z ustavujícího zasedání::       Hilmarová Petra 

Ing. Fíla Karel M.Sc. 

 

Návrhový výbor:    Hýža Ivan 

Ing. Rybín Petr 

Ing. Klíma Karel 

 

Volební a mandátový výbor:   Ing. Čihák Pavel /předseda 

Ing. Nováček Ondřej  

Matoušek Milan 

 

Zapisovatelka:                                      Nejedlá Lucie  

 

Před zahájením ustavujícího zasedání zastupitelstva dosavadní starostka Ing. Lenka Alinčová 

konstatovala, že byla ověřena platnost všech přítomných členů ZMČ a na základě ověření 

totožnosti všichni zastupitelé obdrželi před konáním zastupitelstva MČ Osvědčení o zvolení za 

člena ZMČ vydané registračním úřadem (MHMP) v souladu s § 53 zák. č. 491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí v platném znění.  
 

Tím byly splněny všechny podmínky pro složení slibu člena zastupitelstva MČ Praha-

Kunratice, tudíž všichni zastupitelé zapsaní v prezenční listině mohou skládat slib člena 

zastupitelstva MČ. 

 

K bodu 1  

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva zahájila v 18.00 hod, v souladu s §61 zákona č.131/2000 Sb. o hl. městě 

Praze, Ing. Lenka Alinčová (dále jen „předsedající“), jakožto dosavadní starostka MČ Praha-

Kunratice. V úvodu jednání Zastupitelstva MČ přivítala nově zvolené členy zastupitelstva a 

přítomné hosty.  

 



Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 5.11.2018 

 

Strana 2 (celkem 10) 

Dále se zeptala, zda nikdo nemá námitky proti nahrávání zasedání. 

 

Předsedající konstatovala, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno řádně a včas v souladu s § 

61 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění tak, aby se konalo do 15 dnů 

ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta 

uplynula dne 19. října 2018 v 16.00 hod). Vzhledem k tomu, že nebyl podán návrh na neplatnost 

voleb nebo hlasování, svolala dosavadní starostka MČ ustavující zasedání tak, aby se konalo 

nejpozději tj. nejpozději 5. 11. 2018. Informace o konání ustavujícího zasedání byla v souladu 

se zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze vyvěšena na elektronické úřední desce Městské části 

Praha-Kunratice dne 26. 10. 2018.  

 

Dále sdělila, že podle prezenční listiny je přítomno 10 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo 

je podle § 62 zák. č. 131/2000 Sb. usnášeníschopné. 

 

 

K bodu 2 

Složení slibu zastupitelů 

Předsedající v souladu s § 50 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění 

vyzvala přítomné členy zastupitelstva MČ ke složení slibu. 

 

Před složením slibu upozornila přítomné členy zastupitelstva, 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 v abecedním pořadí vyzývala jednotlivé členy zastupitelstva MČ ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravenou listinu slibu (viz příloha). Na závěr pak 

předsedající složila slib do rukou nejstaršímu zastupiteli Ing. Karlovi Fílovi. 

 

Předsedající konstatovala, že všichni přítomní členové ZMČ složili řádně zákonem předepsaný 

slib. Žádný z členů ZMČ neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou. 

 
Poté vyzvala členy zastupitelstva vzít na vědomí složení slibu Zastupitelstva. 

 

Hlasování:  

  pro 10   proti 0   zdržel se 0 

 

K bodu 3  

Určení ověřovatelů zápisu 

Předsedající předložila návrh na volbu ověřovatelů zápisu. 

Za ověřovatele zápisu vč. usnesení navrhla: Ing. Fílu Karla 

 Hilmarovou Petru 

Oba zastupitelé s tímto pověřením souhlasili. 

Zapisovatelkou určila  Nejedlou Lucii 

Předsedající k přednesenému návrhu otevřela diskuzi, nikdo nepředložil žádný protinávrh, tak 

předsedající dala o návrhu hlasovat 

Hlasování: pro: 10  proti: 0  zdržel se: 0 

Návrh byl schválen.  

 

 



Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 5.11.2018 

 

Strana 3 (celkem 10) 

K bodu 4  

Volba návrhového výboru 

Předsedající předložila návrh na volbu členů návrhového výboru 

Za členy návrhového výboru navrhla: Hýžu Ivana 

 Ing. Rybína Petra 

 Ing. Klímu Karla 

Navržení zastupitelé s tímto pověřením souhlasili. 

 

Předsedající k přednesenému návrhu otevřela diskuzi, nikdo nepředložil žádný protinávrh, a tak 

předsedající dala o návrhu hlasovat 

Hlasování: pro:  10  proti:   0  zdržel se:   0 

Složení návrhového výboru bylo schváleno. 
 

K bodu 5 

Volba volebního a mandátového výboru 

Předsedající poté přistoupila k volbě volebního a mandátového výboru. 

Předsedající do volebního a mandátového výboru navrhla následující členy zastupitelstva: 

 Ing. Čiháka Pavla 

 Matouška Milana 

 Ing. Nováčka Ondřeje  

Navržení Zastupitelé s kandidaturou souhlasili. 

 

Předsedající k přednesenému návrhu otevřela diskuzi, proti návrhu nebyly připomínky ani 

námitky, nikdo nepředložil žádný protinávrh, a tak předsedající dala o návrhu hlasovat. 

Hlasování: pro:  10  proti:   0  zdržel se:   0 

Složení volebního a mandátového výboru bylo schváleno. 

Následně si členové volebního a mandátového výboru zvolili za svého předsedu Ing. Pavla 

Čiháka. 

 

Poté předsedající přednesla návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva takto:  

 

Program: 

Následující program ustavujícího zasedání zastupitelstva: 

1. Zahájení – předání Osvědčení o zvolení MHMP 

2. Složení slibu zastupitele 

3. Určení ověřovatelů zápisu 

4. Volba návrhového výboru 

5. Volba volebního a mandátového výboru  

6. Schválení programu jednání ustavujícího ZMČ Praha-Kunratice 

7. Projednání způsobu voleb  

8. Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 

9. Volba starosty  

10. Volba zástupců starosty  

11. Zřízení finančního výboru ZMČ Praha-Kunratice a stanovení počtu jeho členů 

12. Volba předsedy finančního výboru z řad členů zastupitelstva MČ 

13. Volba členů a tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva MČ 

14. Zřízení kontrolního výboru ZMČ Praha-Kunratice a určení počtu jeho členů  

15. Volba předsedy Kontrolního výboru z řad členů zastupitelstva MČ 

16. Volba členů a tajemníka Kontrolního výboru z řad členů Zastupitelstva MČ 



Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 5.11.2018 

 

Strana 4 (celkem 10) 

17. Schválení jednacího řádu finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva MČ-Praha-

Kunratice 

18. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a příspěvků členům 

Zastupitelstva včetně stanovení odměn fyzickým osobám – členům výborů a komisí, 

kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ 

19. Projednání programového prohlášení  

20. Změny a úpravy rozpočtu 

21. Dotazy, připomínky, podněty 

 

Poté o navrženém programu jednání dala hlasovat. 

Hlasování: 

  pro 10   proti 0   zdržel se 0 

Program Ustavujícího zasedání ZMČ byl schválen. 

 

K bodu 7 

Projednání způsobu voleb  

Ing. Karel Fíla přednesl návrh, aby všechny volby proběhly aklamací. 

Protože již nikdo neměl žádné připomínky ani návrhy dala předsedající hlasovat pro návrh 

volby aklamací. 

 

Hlasování:  

  pro 10   proti 0   zdržel se 0 

Volba aklamací byla schválena. 

 

K bodu 8 

Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 

 

Předsedající předložila návrh na 2 uvolněné členy Zastupitelstva MČ (starosta a místostarosta) 

a 2 neuvolněné místostarosty. 

 

Vzhledem k tomu, že nikdo nepředložil žádný protinávrh předsedající, dala o návrhu hlasovat  

Hlasování:  

  pro 10   proti 0   zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 

K bodu 9 

Volba starosty 

Předsedající dále vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci uvolněného starosty 

na volební období 2018-2022. 

 

Člen ZMČ pan Ivan Hýža přednesl návrh zvolit do funkce uvolněné starostky Ing. Alinčovou 

Lenku. Na dotaz předsedy volebního a mandátového výboru Ing. Čiháka, zda kandidaturu 

přijímá, odpověděla Ing. Alinčová, že ano. 

 

Protože již nikdo nepodal žádný návrh, předsedající dala o návrhu hlasovat.  

 

Hlasování:  

  pro 9   proti 0   zdržel se 1 (Alinčová) 

Ing. Čihák Pavel jako předseda volebního a mandátového výboru zkonstatoval, že 

Ing. Alinčová Lenka byla zvolena starostkou MČ Praha-Kunratice. 
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K bodu 10 

Volba zástupců starosty 

Ing. Alinčová, starostka MČ Praha-Kunratice vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na 

funkci zástupců starostky a současně sama předložila níže uvedený návrh: 

- uvolněný zástupce starostky   Hýža Ivan 

- neuvolnění zástupci starostky Hilmarová Petra a Ing. Karel Fíla 

s tím, že o jednotlivých návrzích se bude hlasovat jednotlivě. 

 

Protože nikdo nepodal žádný další návrh, předseda volebního a mandátového výboru Ing. Čihák 

se zeptal jednotlivě všech navržených, zda kandidaturu přijímají. Všichni odpověděli, že ano. 

 

Poté předsedající dala hlasovat o jednotlivých kandidátech. 

 

Hlasování 1: 

uvolněný místostarosta:  

  pro 9   proti 0   zdržel se 1 (Hýža) 

 

Pan Ing. Čihák Pavel jako předseda volebního a mandátového výboru zkonstatoval, že Ing. 

Hýža Ivan byl zvolen místostarostou MČ Praha-Kunratice. 

 

Hlasování 2: 

neuvolněný místostarosta:  

  pro 9   proti 0   zdržel se 1 (Hilmarová) 

 

Pan Ing. Čihák Pavel jako předseda volebního a mandátového výboru zkonstatoval, že 

Hilmarová Petra byla zvolena neuvolněnou místostarostou MČ Praha-Kunratice. 

 

Hlasování 3: 

neuvolněný místostarosta:  

  pro 9   proti 0   zdržel se 1 (Fíla) 

 

Pan Ing. Čihák Pavel jako předseda volebního a mandátového výboru zkonstatoval, že Ing. Fíla 

Karel byl zvolen neuvolněným místostarostou MČ Praha-Kunratice. 

Starostka oznámila přítomným hostům, že před dnešním zasedáním se se všemi zastupiteli s I. 

Hýžou sešli a dohodli se na široké spolupráci. 

 

K bodu 11 

Zřízení finančního výboru ZMČ Praha-Kunratice a určení počtu jeho členů 

 

Předsedající předložila ke schválení návrh na zřízení finančního výboru a současně navrhla, 

aby počet členů byl 13. 

 

K tomuto bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky 

ani dotazy. Předsedající starostka diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu na zřízení 

finančního výboru s počtem členů 13.  

 

Hlasování:   pro 10   proti 0   zdržel se 0 

Finanční výbor byl zřízen s počtem členů 13. 

K bodu 12 

Volba předsedy finančního výboru z řad členů zastupitelstva 
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Předsedající předložila návrh, aby předsedou finančního výboru se stal Ing. Karel Klíma. 

 

Na dotaz předsedy volebního a mandátového výboru Ing. Čiháka, zda kandidaturu přijímá, 

odpověděl Ing. Klíma, že ano. 

 

Protože, nikdo nepodal žádný další návrh, dala předsedající hlasovat. 

 

Hlasování: 

  pro 9   proti 0   zdržel se 1 (Klíma) 

Pan Ing. Čihák Pavel jako předseda volebního a mandátového výboru zkonstatoval, že 

Ing. Karel Klíma byl zvolen předsedou Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 

 

K bodu 13 

Volba členů a tajemníka finančního výboru Zastupitelstva 
Ing. Alinčová, starostka MČ Praha-Kunratice, předložila níže uvedený návrh na členy 

finančního výboru: : 

Ing. Langr Miloš 

Ing. Běhalová Božena 

Beranová Magdalena 

Ing. Kovář Jan 

Vaníček Vilém 

Ing. Kokeš Jaroslav 

Weiszová Silvie 

Ing. Rybín Petr 

Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. 

Ing. Jaroslav Vrba 

Ing. Pavel Černý 

Horký Vladimír 

a 

tajemníka finančního výboru z řad zaměstnanců MČ Ing. Blanku Vomáčkovou 

 

Protože, nikdo nepodal žádný další návrh, dala předsedající hlasovat. 

Hlasování: 

  pro 10   proti 0   zdržel se 0  

 

Návrh na složení finančního výboru byl přijat 

 

K bodu 14 

Zřízení kontrolního výboru ZMČ Praha-Kunratice a určení počtu jeho členů 
Předsedající Ing. Alinčová předložila ke schválení návrh na zřízení kontrolního výboru a 

současně navrhla, aby byl počet jeho členů 9.  

 

K tomuto bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky 

ani podány pozměňující návrhy. Předsedající diskuzi uzavřela a dala hlasovat o návrhu na 

zřízení kontrolního výboru s počtem členů 9. 

 

Hlasování:   pro 10   proti 0   zdržel se 0 

Kontrolní výbor byl zřízen s počtem členů 9. 
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K bodu 15 

Volba předsedy kontrolního výboru z řad členů zastupitelstva  
Předsedající předložila návrh, aby předsedou finančního výboru se stal Ing. Pavel Čihák. 

 

Na dotaz člena volebního a mandátového výboru p. Matouška, zda kandidaturu přijímá, 

odpověděl Ing. Čihák, že ano. 

 

Protože, nikdo nepodal žádný další návrh, dala předsedající hlasovat. 

 

Hlasování: 

  pro 9   proti 0   zdržel se 1 (Čihák) 

Pan Milan Matoušek, člen volebního a mandátového výboru zkonstatoval, že Ing. Pavel Čihák 

byl zvolen předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice. 

 

K bodu 16 

Volba členů a tajemníka kontrolního výboru Zastupitelstva 
MUDr. Mandík Miloslav 

Ing. Hylena Ladislav 

Krejbich Tomáš 

Matoušek Milan 

Zeman Petr 

Pavel Číhala 

Ing. Goll Milan 

MUDr. Klímová Kateřina 

 

tajemníka finančního výboru z řad zaměstnanců MČ paní Radanu Kubátovou 

 

Protože, nikdo nepodal žádný další návrh, dala předsedající hlasovat. 

Hlasování: 

  pro 10   proti 0   zdržel se 0  

Návrh na složení kontrolního výboru byl přijat 

 

K bodu 17 

Schválení jednacího řádu finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva MČ-Praha-

Kunratice 

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  

Jednací řád finančního a kontrolního výboru ZMČ byl schválen. 
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K bodu 18 

Stanovení odměn a příspěvků členům zastupitelstva MČ Praha-Kunratice a odměn fyzickým 

osobám-členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva a paušálních náhrad  

Tajemnice Jitka Voříšková zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni 

členové zastupitelstva.  

 

Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi a vyzvala k předložení protinávrhů.  

 

 

Vzhledem k tomu, že nikdo nepředložil žádný protinávrh, diskuzi uzavřela a dala o návrhu 

hlasovat.  

Hlasování: 

  pro 10   proti 0   zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

K bodu 19 

Projednání Programového prohlášení Zastupitelstva Městské části  

Předsedající starostka Ing. Alinčová požádala místostarostu I. Hýžu, aby přečetl Programové 

prohlášení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice na volební období 2018-2022, které bylo 

připraveno ve spolupráci se všemi zastupiteli. Pí Voříšková upozornila na nepřesný název 

Místní organizace vozíčkářů FLORA. Správný název je „Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.-

Místní organizace FLORA“. 

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, ani dotazy předsedající diskuzi uzavřela 

a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný pozměňující návrh, 

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

 

Hlasování: pro 10   proti 0  zdržel se 0 

Programové prohlášení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice na volební období 2018-2022 

bylo schváleno. 

 

 

K bodu 20 

1.20a Zpráva o plnění rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí roku 2018 

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. 

 

1.20b Změna rozpočtu č. 21., zvýšení o neinvestiční dotaci 3 016,5tis. Kč ze státního rozpočtu-

MŠMT na projekt EU Šablony II ZŠ Kunratice, Předškolní 
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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.  

 

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. 

 

1.20c Úprava rozpočtu č. 22., posílení rozpočtu akce Rekonstrukce ZŠ Kunratice-stará 

budova o 1 500,0 tis. Kč 

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. 

 

1.20d Změna rozpočtu č. 22., zvýšení o státní dotaci 346,0 tis. Kč na výdaje spojené s konáním 

voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do ZHMP a zastupitelstva městských částí HMP v roce 

2018 

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 21 

Dotazy, připomínky, podněty, interpelace 
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1) Předsedající Ing. Alinčová seznámila přítomné s nutností svolat do konce roku ještě 1 

zasedání Zastupitelstva, které se bude konat dne 17. 12. 2018 od 18.00 hod na radnici.  

2) Předsedající sdělila, že dne 26. 11. 2018 od 18.00 hod bude jednání finančního výboru na 

radnici, kde se bude projednávat rozpočet MČ. Jednání se mohou zúčastnit všichni členové 

ZMČ. 

3) Předsedající oznámila, že 19. 11. 2018 v 18,00 hod se bude ve velkém zasedacím sále 

radnice konat společné setkání komisí stavební, životního prostředí a dopravní, na které 

jsou zváni všichni zastupitelé. Předmětem jednání je zhodnocení záměru výstavby prodejny 

LIDL a zdravotního střediska v 1. poschodí v lokalitě Na Knížce (u točny autobusu pod 

vysokoškolskými kolejemi).  

 

Protože již nikdo neměl žádné dotazy a připomínky, ing. Alinčová ukončila jednání 

Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 18.45 hod. 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   

  Ing. Fíla Karel M.Sc.                        .............................……………………......... 

 

  pí. Hilmarová Petra                        .........……………..........…………………... 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Alinčová Lenka 

starostka MČ Praha – Kunratice 


