4.zasedání Zastupitelstva M -Praha-Kunratice ze dne 9.4.2003

USNESENÍ

Ze 4.zasedání Zastupitelstva M -Praha-Kunratice
konaného dne 9.dubna 2003
Zastupitelstvo M
návrhovou komisi ve složení:
Ov ovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

schvaluje
p. Chalupa Václav
p. Vaní ek Vilém
bere na v domí
Ing. Mydlar ík Svatomír
Ing. Vrba Jarosla
souhlasí

s následujícím programem dnešního jednání:
1) Projednání záv re ného ú tu M Praha - Kunratice za rok 2002
2) Projednání rozd lení hospodá ského výsledku vedlejší hospodá ské innosti M
v roce 2002
3) Projednání zm n rozpo tu M . 1, 2, 3
2) Projednání úpravy rozpo tu M . 1
3) Projednání žádosti o jmenování p ísedícím soudcem
4) Projednání aktualizace odm n neuvoln ným len m Zastupitelstva M Praha Kunratice
5) R zné
K bodu 1
4.1.a).1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- návrh záv re ného ú tu M za rok 2002 uvedený ve Zpráv o hospoda ení roku 2002
v hlavní innosti
s úhrnem p íjm
42 897,94 tis. K
s úhrnem výdaj
21 646,59 tis. K
s p ebytkem
21 251,35 tis. K
/konsolidace P a V/
19 659,20 tis. K
- doporu ení starostky na základ souhlasu finan ního výboru ze dne 27.3.2003 souhlasit
s hospoda ením M za rok 2002 v hlavní innosti.
4.1.a).2. Zastupitelstvo M
souhlasí
- s hospoda ením M roku 2002 v hlavní innosti.
4.1.a).3. Zastupitelstvo M
ukládá
- starostce M podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP následn po rozhodnutí
Zastupitelstva.
4.1.b).1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- návrh záv re ného ú tu M za rok 2002 jak je uveden ve Zpráv o výsledku hospoda ení
M v roce 2002 ve vedlejší hospodá ské innosti s hospodá ským výsledkem k rozd lení
ve výši 1 569 962,56 K
- doporu ení starostky na základ souhlasu finan ního výboru ze dne 27.3.2003 souhlasit
s hospoda ením M za rok 2002 ve vedlejší hospodá ské innosti.

4.1.b).2. Zastupitelstvo M
souhlasí
- s hospoda ením M roku 2002 ve vedlejší hospodá ské innosti.
4.1.b).3. Zastupitelstvo M
ukládá
- starostce M podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP následn po rozhodnutí
Zastupitelstva.
K bodu 2
4.2.1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- výši hospodá ského výsledku k rozd lení z vedlejší hospodá ské innosti za rok 2002, tj.
1 ,569.962,56 K
- návrh na rozd lení, tj. zapojení do rozpo tu hlavní innosti roku 2003
- doporu ení starostky na základ souhlasu finan ního výboru ze dne 27.3.2003 schválit
návrh na rozd lení hospodá ského výsledku z VH roku 2002.
4.2.2. Zastupitelstvo M
schvaluje
- rozd lení hospodá ského výsledku z vedlejší hospodá ské innosti roku 2002 v ástce
1 569 962,56 K na posílení rozpo tu hlavní innosti roku 2003.
4.2.3. Zastupitelstvo M
ukládá
- tajemnici ÚM zajistit, aby rozhodnutí tohoto bodu bylo provedeno v souladu
s finan ními p edpisy.
K bodu 3
4.3.a).1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- dopis MHMP/ROZ2/30/2003 ze dne 6.3.2003 o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace
8,5 tis. K pro místní knihovnu na nákup knižního fondu
návrh zm ny rozpo tu . 1., zvýšení o 8,5 tis.takto:
P íjem: pol. 4121 neinvesti ní p ijaté dotace od obcí
Výdaj: par. 3314, pol. 5136 innosti knihovnické, knihy u ební pom cky, tisk
Ob strany doklad 8003, UZ 81, ORJ 06
- doporu ení starostky na základ stanoviska finan ního výboru ze dne 27.3.2003 schválit
zm nu rozpo tu .1.
4.3.a).2. Zastupitelstvo M
schvaluje
- zm nu rozpo tu . 1., zvýšení o 8,5 tis. neinvesti ní dotace MHMP pro místní knihovnu
na nákup knižního fondu takto:
P íjem: pol. 4121 neinvesti ní p ijaté dotace od obcí
Výdaj: par. 3314, pol. 5136 innosti knihovnické, knihy u ební pom cky, tisk
Ob strany doklad 8003, UZ 81, ORJ 06.
ukládá
4.3.a).3. Zastupitelstvo M
- tajemnici ÚM podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 30.4.2003.
4.3.b).1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- p íjem prost edk ze SFŽP ve výši 339 503,0 K jako podíl odpovídající smlouv o
podpo e . 0648963899 za dokon ovací práce v roce 2002 na akci Rekonstrukce a obnova
porost Zámeckého parku
- návrh zm ny rozpo tu . 2., zvýšení o 339,5 tis. K takto:
P íjem: pol. 4213 investi ní p ijaté dotace od státních fond , ORJ 02, UZ 90104
Výdaj: par. 6409, pol. 5901 ostatní innosti, nespecifikované rezervy ORJ 10, UZ 90104
- doporu ení starostky na základ stanoviska finan ního výboru ze dne 27.3.2003 schválit
zm nu rozpo tu . 2.

4.3.b).2. Zastupitelstvo M
schvaluje
- zm nu rozpo tu . 2., zvýšení o 339,5 tis. K , tj. podíl prost edk podle smlouvy o
podpo e se SFŽP . 0648963899 na akci Rekonstrukce a obnova porost Zámeckého
parku takto:
P íjem: pol. 4213 investi ní p ijaté dotace od státních fond , ORJ 02, UZ 90104
Výdaj: par. 6409, pol. 5901 ostatní innosti, nespecifikované rezervy ORJ 10, UZ 90104.
4.3.b).3. Zastupitelstvo M
ukládá
- tajemnici ÚM podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 30.4.2003.
4.3.c).1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- návrh zm ny rozpo tu . 3., zvýšení o 1 570,0 tis. o hospodá ský výsledek VH roku
2002 takto:
P íjem: pol. 4131 p evody z vlastních fond hospodá ské innosti, ORJ 10
Výdaj: par. 6409, pol. 5901 ostatní innosti, nespecifikované rezervy ORJ 10
- doporu ení starostky na základ stanoviska finan ního výboru ze dne 27.3.2003 schválit
zm nu rozpo tu . 3.
4.3.c).2. Zastupitelstvo M
schvaluje
- zm nu rozpo tu . 3., zvýšení o 1 570,0 tis. o hospodá ský výsledek VH roku 2002
takto:
P íjem: pol. 4131 p evody z vlastních fond hospodá ské innosti, ORJ 10
Výdaj: par. 6409, pol. 5901 ostatní innosti, nespecifikované rezervy ORJ 10
ukládá
4.3.c).3. Zastupitelstvo M
- tajemnici ÚM podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 30.4.2003.
K bodu 4
4.4.1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- požadavek stavebního ú adu na z ízení zpevn ných ploch pro parkovací místa p i objektu
Gol ova 24, klub d chodc
- návrh úpravy rozpo tu . 1., p esun ástky 650,0 tis. k financování zpevn ných ploch
takto:
Par. 6409, pol. 5901 ostatní innosti, nespecifikované rezervy se snižuje o 650,0 tis., ORJ
10
ástka se p esouvá na
Par.3639, pol.6121 komunální služby a územní rozvoj, budovy,haly,stavby, zvyšuje se o
650,0 tis., ORJ 08
- doporu ení starostky na základ stanoviska finan ního výboru ze dne 27.3.2003 schválit
úpravu rozpo tu . 1..
4.4.2. Zastupitelstvo M
schvaluje
- úpravu rozpo tu . 1., p esun ástky 650,0 tis. k financování zpevn ných ploch p i
objektu Gol ova 24, klub d chodc takto:
Par. 6409, pol. 5901 ostatní innosti, nespecifikované rezervy se snižuje o 650,0 tis., ORJ
10
ástka se p esouvá na
Par.3639, pol.6121 komunální služby a územní rozvoj, budovy,haly,stavby, zvyšuje se o
650,0 tis., ORJ 08.
4.4.3. Zastupitelstvo M
ukládá
- tajemnici ÚM podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 30.4.2003.

K bodu 5
4.5.1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- žádost Mgr. Evy Markové, nar. 8.12.1964 bytem Velké Kunratické 1379, Praha 4 ze dne
30.1.2003 o jmenování p ísedící soudkyní Obvodního soudu pro Prahu 4.
4.5.2.
souhlasí
- s kandidaturou Mgr. Evy Markové, nar. 8. 12. 1964 bytem Velké Kunratické 1379, Praha
4, jako p ísedící soudkyní Obvodního soudu pro Prahu 4
4.5.3.
ukládá
- starostce zajistit postoupení žádosti Mgr. Evy Markové v etn p íloh a podání informace o
rozhodnutí bodu 4.5.2. Obvodnímu soudu pro Prahu 4 v termínu do 15.4.2003
K bodu 6
4.6.1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- Na ízení vlády . 37/2003
- Po et obyvatel k 1.1.2003 dle ohlašovny – 5 428 obyvatel
- návrh na m sí ní odm nu pro neuvoln né leny zastupitelstva M Praha-Kunratice od
1.1.2003 ve výši:
místostarostové
19.400,- K
1.200,- K
p edsedové výbor a komisí
lenové výbor a komisí
990,- K
4.6.2.
schval uje
- m sí ní odm nu pro neuvoln né leny zastupitelstva M Praha-Kunratice od 1.1.2003 ve
výši:
místostarostové
19.400,- K
p edsedové výbor a komisí
1.200,- K
lenové výbor a komisí
990,- K
4.6.3.
ukládá
- Starostce M Praha-Kunratice ing. arch. Ivan Kabelové zajistit realizaci bodu 4.6.2,
termín do 7.5.2003
K bodu 7
4.7.1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- návrh starostky M Praha-Kunratice na nahrazení textu v usnesení ZM ze dne 26.2.2003
v bod 3.5.2 l) textem: „ bude p ednostn sledována možnost zásobovat stavbu od severu
z ulice U kunratického lesa.
4.7.2.
souhlasí
- s nahrazením textu usnesení ZM ze dne 26. 2. 2003 v bod 3.5.2. l) textem: „ bude
p ednostn sledována možnost zásobovat stavbu od severu z ulice U kunratického lesa.
4.7.3.
ukládá
- starostce zajistit postoupení návrhu.

