Usnesení
Z 25. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 7. ÚNORA 2006
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
návrhovou komisi ve složení: Ing. Mydlarčík Svatomírp, pan Chalupa Václav
Ověřovatele zápisu p. Vaníček Vilém, Ing. Vrba Jaroslav
souhlasí
s následujícím programem dnešního jednání:
Program:
1) Projednání rozpočtových opatření v období od 14.12. do 31.12.2005 (změna rozpočtu č. 11, úpravy
rozpočtu č. 21, 22 a 23)
2) Projednání návrhu rozpočtu hl. č. činnosti MČ Praha-Kunratice na rok 2006
3) Projednání rozpočtového výhledu MČ Praha-Kunratice na období 2006-2011
Projednání úplatného prodeje části pozemku č. parc. 2411/1 (oddělené jako č. parc. 2411/4) o výměře
25 m² za cenu 2 800,- Kč/m²
4) Projednání úpravy Územního plánu hl. m. Prahy – navýšení kódu míry využití území na pozemku č.
parc. 2364/5 v k. ú. Kunratice
5) Projednání pozastavení výměny pozemku č. parc. 227 v k. ú. Kunratice
6) Různé
K bodu 1
25.1a)1 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu roku 2005 č. 11., zvýšení o 4,70 tis. Kč pro Sbor dobrovolných hasičů:
Příjem:
pol. 4111 neinvestiční přijaté dotace ze všeob. pokladní správy SR 4,70 tis. Kč
Výdaj:
par. 5512 požární ochrana, pol. 5021 ostatní osobní výdaje 2,90 tis. Kč
par. 5512 požární ochrana, pol. 5173 cestovné 1,80 tis. Kč
Obě strany účl. znak 98116, doklad 6050, ORJ 07.
25.1b)1 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úpravu rozpočtu roku 2005 č. 21., přesun uvnitř paragrafu 6171 činnost místní správy, tak jak je uveden
v Tabulce č. l.
25.1c)1 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 22., přesun uvnitř paragrafu 3314 činnosti knihovnické, tak jak je uveden v Tabulce č. 2.
25.1d)1 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 23., přesun uvnitř paragrafu 3635 územní plánování, tak jak je uveden v Tabulce č. 2.
K bodu 2
25.2.1Zastupitelstvo MČ
bere n a vědomí
-návrh rozpočtu MČ na rok 2006

s objemem příjmů ve výši 21 900,00 tis. Kč
s objemem výdajů ve výši 41 695,00 tis. Kč
s plánovaným schodkem ve výši 19 795,00 tis. Kč
který je kryt financováním/tř.8/
/konsolidace 6 380,00 tis./
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 18.1.2006 schválit návrh rozpočtu na rok
2006.
25.2.2Zastupitelstvo MČ
schvaluje
rozpočet MČ na rok 2006
s objemem příjmů ve výši 21 900,00 tis. Kč
s objemem výdajů ve výši 41 695,00 tis. Kč
s plánovaným schodkem ve výši . 19 795,00 tis. Kč
který je kryt financováním/tř.8/
/konsolidace 6 380,00 tis./
25.2.3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 30.3.2006.
K bodu 3
25.3.1 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
rozpočtový výhled MČ Praha-Kunratice na období let 2006-2011.
K bodu 4
25.4/1 Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
bere na vědomí
žádost manželů Fuxových, bytem Praha 4-Modřany, Urbánkova 3364/55, PSČ 143 00, o úplatný prodej části
pozemkové parcely parc. č. 2411/1 oddělené jako parc. č. 2411/4 o výměře 25 m², jiná plocha v k. ú. Kunratice,
přístupné z ul. Mašatova, která je v majetku hl.m.Prahy – svěřeno MČ Praha-Kunratice, viz přílohu č. 1 a 2
(výpis Katastru nemovitostí a mapka), za cenu 2 800,- Kč/m², tj. celková cena 70 000,- Kč, za účelem sloučení
s vedlejším pozemkem parc. č. 697/3, jehož jsou majiteli.
25.4/2 Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
schvaluje
úplatný prodej části pozemkové parcely parc. č. 2411/1 oddělené jako parc. č. 2411/4 o výměře 25 m2, jiná
plocha v k. ú. Kunratice, přístupné z ul. Mašatova, která je v majetku hl.m.Prahy – svěřeno MČ Praha-Kunratice,
viz přílohu č. 1 a 2 (výpis Katastru nemovitostí a mapka), za cenu 2 800,- Kč, tj. celková cena 70 000,- Kč,
manželům Fuxovým, bytem Praha 4-Modřany, Urbánkova 3364/55, PSČ 143 00.
25.4/3 Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice podepsat příslušné kupní smlouvy
K bodu 5
25.5/1 Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
bere na vědomí
žádost Ing. arch. Doc. Jaroslava Trávníčka, který zastupuje investora C.B.C. – Czech Build Company, a.s., ze
dne 4.1.2006 o souhlas s úpravou ÚPn HMP typu „A“ – úpravou míry využití území v k. ú. Kunratice v prostoru
pozemku č. parc. 2364/5 z kódu C na kód E.
25.5/2 Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
souhlasí
s žádostí investora C.B.C. o odložení projednání bodu s tím, že investor zajistí na SURM zpětvzetí své žádosti
25.5/3 Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí č. 25.5/2 Ing. arch. Doc. Trávníčkovi a odboru územního plánu
SURM MHMP, termín ihned

K bodu 6
25.6/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
žádost Evy Čumpelíkové a Bohumily Kratochvílové o zpřístupnění pozemku parc.č. 247 přes pozemek parc. č.
227, vše k.ú. Kunratice, který je majetkem hl.m. Prahy-svěřený MČ Praha-Kunratice.
25.6/2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
pozastavení výměny pozemku parc.č. 227 a 214/2 za parc.č. 219/12 s manželi Jungovými. Smlouva s panem
Jungem bude uzavřena za předpokladu, že Eva Čumpelíková a Bohumila Kratochvílová do 60 ti dnů od
obdržení dopisu MČ nepředloží řádně uzavřenou kupní smlouvu na část pozemku parc.č. 225, viz. grafickou
přílohu.
25.6/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
místostarostce MČ Praha-Kunratice Ing. Lence Alinčové písemně vyzvat Evu Čumpelíkovou a Bohumilu
Kratochvílovou aby zahájily jednání ve smyslu b.22.5./2

