Usnesení
z 16. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 11. listopadu 2004
Zastupitelstvo MČ schvaluje
návrhovou komisi ve složení: Ing. Mydlarčík Svatomír, p. Matoušková Kateřina
bere n a vědomí
Ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva: Ing. Vrba Jaroslav, p. Krejbich Tomáš
souhlasí s následujícím programem dnešního jednání:
Program:
1) Projednání úplatného převodu pozemků č. parc. 698/7, 698/6, 698/2 697/5-22, 2411/2a3 a 697/24
v majetku HMP – MČ Praha - Kunratice Bytovému družstvu Zelené domky za symbolickou částku.
2) Projednání smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek v č.p. 631, 632 a 633 včetně podílů na
společných částech budov a podílů na pozemcích č. parc. 707/1, 707/2 a 706 v k. ú. Kunratice
3) Projednání záměru na úplatný převod pozemků č. parc. 2368/6, 2368/7, 2368/8, 2368/11, 2368/12,
2372/56, 2372/57, 2372/14, 2370/54, 2370/55, 2370/56, 2370/5, 2368/9, 2479/1, 2480/9, 2371/6, 2480/4,
2480/3, 2480/8, 2478/5, 2370/22 – část cca 9 m2, 2370/25, 2477/1 – část cca 80 m2, 2372/33, 2368/1 –
část cca 574 m2, 2372/67, a 2478/1 o celkové výměře cca 11 736 m2 v k. ú. Kunratice (areál Kunratice
projekt při ul. Vídeňské a Kunratické spojce).
4) Projednání změny rozpočtu MČ č. 15.
5) Úprava rozpočtu č. 6
6). Různé
K bodu 1
16.1.1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
žádost Bytového družstva Zelené domky, K Zeleným domkům 683/24, Praha 4-Kunratice, o úplatný převod
pozemků parc. č. 698/7 o výměře 81 m2, parc.č. 698/6 o výměře 163 m2, parc, č. 698/2 o výměře 162 m2 – vše
zastavěná plocha pod objekty čp. 681, 682 a 683, parc. č. 697/5-22 o celkové výměře 346 m2, parc. č. 2411/2,3
o celkové výměře 18 m2– vše zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 697/24 o výměře 8 m2 – ostatní plocha, parc.
č. 698/1 o výměře 1462 m2, parc. č. 697/4 o výměře 498 m2, parc. č. 697/23 o výměře 153 m2 – vše ostatní
plocha, v majetku hl.m. Prahy, svěřeno Městské části Praha-Kunratice, vše za symbolickou částku 1 Kč.
16.1.2 Zastupitelstvo MČ schvaluje
úplatný převod pozemků parc. č. 698/7 o výměře 81 m2, parc.č. 698/6 o výměře 163 m2, parc, č. 698/2 o
výměře 162 m2, parc. č. 697/5-22 o celkové výměře 346 m2, parc. č. 2411/2,3 o celkové výměře 18 m2 a parc.
č. 697/24 o výměře 8 m2 v majetku hl.m. Prahy, svěřeno Městské části Praha-Kunratice Bytovému družstvu
Zelené domky, K Zeleným domkům 683/24, Praha 4-Kunratice,vše za symbolickou částku 1 Kč z důvodu
nápravy pochybení MNV Kunratice ze dne 25.11.1965, kdy mělo dojít k bezúplatnému převodu na BD Zelené
domky.
16.1.3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice zajistit uzavření kupní smlouvy a jednat o pronájmu či výpůjčce ostatních
pozemků
K bodu 2
16.2.1. Zastupitelstvo MČ bere na vědom
znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
čp.631, 632 a pozemku parc.č.707/1, 707/2 a budovy čp.633 a pozemku parc.č.706 mezi Hlavním městem
Prahou Městskou částí Praha Kunratice na straně jedné a na straně druhé:
3a.
Renátou Mičkovou nar. 25.12.1973, r.č. 736225/0181, bytová jednotka č. 632/3, spoluvlastnický podíl na
společných částech a pozemku o velikosti 631/7707,
3b.
Martinem Vrabcem nar. 4.11.1962, r.č. 621104/0473, bytová jednotka č. 632/2, spoluvlastnický podíl na
společných částech a pozemku o velikosti667/7707,
3c.
Olgou Hřebíčkovou nar. 1.12.1954, r.č. 546201/1258 a Petrem Kočí nar. 8.12.1952, r.č. 521208/290,

3d.
3e.
3f.
3g.
3h.
3i.
3j.
3k.
3l.

bytová jednotka č. 632/1, spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemku o velikosti 617/7707,
Slavěnou Žákovou nar. 1.7.1943, r.č. 435701/011, bytová jednotka č. 632/4, spoluvlastnický podíl na
společných částech a pozemku o velikosti 604/7707,
Martinem Žibřidem nar. 12.2.1972, r.č. 720212/1597, bytová jednotka č. 631/4, spoluvlastnický podíl na
společných částech a pozemku o velikosti 631/7707
Oldřichem Fišerem nar. 17.10.1924, r.č. 241017/108 a Květoslavou Fišerovou nar. 17.1.1931, r.č.
315117/080, bytová jednotka č. 631/3, spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemku o
velikosti 607/7707,
Jaroslavem Slabyhoudem nar. 20.7.1953, r.č. 530720/277 a Zdeňkou Slabyhoudovou nar. 2.7.1958, r.č.
585702/0367, bytová jednotka č. 631/2, spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemku o
velikosti 617/7707,
Mgr. Ilonou Vaněčkovou nar. 24.7.1972, r.č. 725724/0452, bytová jednotka č. 631/1, spoluvlastnický
podíl na společných částech a pozemku o velikosti 615/7707,
Janou Vajdovou nar. 13.3.1961, r.č. 615313/6528 a Štefanem Vajdou nar. 30.7.1959, r.č. 590730/0201,
bytová jednotka č. 633/3, spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemku o velikosti 849/4693,
Luďkem Koktou nar. 19.4.1965, r.č. 650419/1936, bytová jednotka č. 633/4, spoluvlastnický podíl na
společných částech a pozemku o velikosti 818/4693,
Andreou Vališovou nar. 11.11.1967, r.č. 676111/0620, bytová jednotka č. 633/2, spoluvlastnický podíl na
společných částech a pozemku o velikosti 800/4693,
Ing. Zdeňkem Šmídem nar. 13.9.1953, r.č. 530913/289, bytová jednotka č. 633/1, spoluvlastnický podíl
na společných částech a pozemku o velikosti 824/4693.

16.2.2 Zastupitelstvo MČ schvaluje
znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
čp.631, 632 a pozemku parc.č.707/1, 707/2 a budovy čp.633 a pozemku parc.č.706 mezi Hlavním městem
Prahou Městskou částí Praha Kunratice na straně jedné a na straně druhé:
3a.
Renátou Mičkovou nar. 25.12.1973, r.č. 736225/0181, bytová jednotka č. 632/3, spoluvlastnický podíl na
společných částech a pozemku o velikosti 631/7707,
3b.
Martinem Vrabcem nar. 4.11.1962, r.č. 621104/0473, bytová jednotka č. 632/2, spoluvlastnický podíl na
společných částech a pozemku o velikosti667/7707,
3c.
Olgou Hřebíčkovou nar. 1.12.1954, r.č. 546201/1258 a Petrem Kočí nar. 8.12.1952, r.č. 521208/290,
bytová jednotka č. 632/1, spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemku o velikosti 617/7707,
3d.
Slavěnou Žákovou nar. 1.7.1943, r.č. 435701/011, bytová jednotka č. 632/4, spoluvlastnický podíl na
společných částech a pozemku o velikosti 604/7707,
3e.
Martinem Žibřidem nar. 12.2.1972, r.č. 720212/1597, bytová jednotka č. 631/4, spoluvlastnický podíl na
společných částech a pozemku o velikosti 631/7707
3f.
Oldřichem Fišerem nar. 17.10.1924, r.č. 241017/108 a Květoslavou Fišerovou nar. 17.1.1931, r.č.
315117/080, bytová jednotka č. 631/3, spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemku o
velikosti 607/7707,
3g.
Jaroslavem Slabyhoudem nar. 20.7.1953, r.č. 530720/277 a Zdeňkou Slabyhoudovou nar. 2.7.1958, r.č.
585702/0367, bytová jednotka č. 631/2, spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemku o
velikosti 617/7707,
3h.
Mgr. Ilonou Vaněčkovou nar. 24.7.1972, r.č. 725724/0452, bytová jednotka č. 631/1, spoluvlastnický
podíl na společných částech a pozemku o velikosti 615/7707,
3i.
Janou Vajdovou nar. 13.3.1961, r.č. 615313/6528 a Štefanem Vajdou nar. 30.7.1959, r.č. 590730/0201,
bytová jednotka č. 633/3, spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemku o velikosti 849/4693,
3j.
Luďkem Koktou nar. 19.4.1965, r.č. 650419/1936, bytová jednotka č. 633/4, spoluvlastnický podíl na
společných částech a pozemku o velikosti 818/4693,
3k.
Andreou Vališovou nar. 11.11.1967, r.č. 676111/0620, bytová jednotka č. 633/2, spoluvlastnický podíl na
společných částech a pozemku o velikosti 800/4693,
3l.
Ing. Zdeňkem Šmídem nar. 13.9.1953, r.č. 530913/289, bytová jednotka č. 633/1, spoluvlastnický podíl
na společných částech a pozemku o velikosti 824/4693,
dle „Zásad postupu při prodeji obytných domů čp. 631,632 a 633 v ul. K Zeleným domkům v majetku hl.m.
Prahy, svěřené MČ Praha-Kunratice“, to znamená za kupní cenu cenu 6 000 Kč/m2 podlahové plochy a 3 000
Kč/m2 podlahové plochy lodžií (balkónů), sklepních prostor.
16.2.2 Zastupitelstvo MČ ukládá
- starostce MČ Praha – Kunratice zajistit podepsání předložených smluv
K bodu 3

16.3.1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
žádost Kunratice projekt, s.r.o., Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1 o úplatný převod pozemků parc. č. 2368/6,
2368/7, 2368/8, 2368/11, 2368/12, 2372/56, 2372/57, 2372/14, 2370/54, 2370/55, 2370/56, 2370/5, 2368/9,
2479/1, 2480/9, 2371/6, 2480/4,2480/3, 2480/8, 2478/5, část 2370/22 o výměře 9 m2, 2370/25, část 2477/1 o
výměře 80 m2, 2372/33, část 2368/1 o výměře 574 m2, 2372/67 a 2478/1 o celkové výměře 11 736 m2, k.ú.
Kunratice nacházející se v lokalitě mezi Kunratickou spojkou a ul. Vídeňskou za účelem výstavby skladového
areálu Bussines Park.
16.3.2 Zastupitelstvo MČ souhlasí
se záměrem na úplatný převod pozemků parc. č. 2368/6, 2368/7, 2368/8, 2368/11, 2368/12, 2372/56, 2372/57,
2372/14, 2370/54, 2370/55, 2370/56, 2370/5, 2368/9, 2479/1, 2480/9, 2371/6, 2480/4,2480/3, 2480/8, 2478/5,
část 2370/22 o výměře cca 9 m2, 2370/25, část 2477/1 o výměře cca 80 m2, 2372/33, část 2368/1 o výměře cca
574 m2, 2372/67 a 2478/1 o celkové výměře cca 11 736 m2, k.ú. Kunratice nacházející se v lokalitě mezi
Kunratickou spojkou a ul. Vídeňskou společnosti Kunratice projekt, s.r.o., Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1,
za minimální cenu 1 700,- Kč/m2.
16.3.3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice zajistit vyvěšení „ZÁMĚRU“ o prodeji těchto pozemků na úřední desku a
postoupit tento záměr ZHMP.
K bodu 4
16.4.1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
- usnesení ZHMP č. 21/19 ze dne 21.10.2004 o přidělení účelové investiční dotace 1 000,00 tis. na obnovu
střechy hospodářských budov areálu zámku
- návrh změny rozpočtu č. 15.:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté dotace od obcí 1 000,00 tis.Kč
Výdaj: par. 3322 zachování a obnova kulturních památek, ORG 7491
pol. 6121 budovy, haly, stavby 1 000,00 tis.Kč
Obě strany doklad 8049, UZ 84, ORJ 06.
- doporučení starostky schválit změnu č. 15.
16.4.2 Zastupitelstvo MČ schvaluje
změnu rozpočtu č. 15., zvýšení o účelovou investiční dotaci 1 000,00 tis. na obnovu střechy hospodářských
budov areálu zámku takto:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté dotace od obcí1 000,00 tis.Kč
Výdaj: par. 3322 zachování a obnova kulturních památek, ORG 7491
pol. 6121 budovy, haly, stavby 1 000,00 tis.Kč
Obě strany doklad 8049, UZ 84, ORJ 06.
16.4.3 Zastupitelstvo MČ ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 30.11.2004.
K bodu 5
16.5.1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
Návrh úpravy č. 6.přesun 700,00 tis. v rámci par. 3322 v souladu s charakterem vynaložených finančních zdrojů:
snižuje se:
par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.5171 opravy a údržba-700,00 tis.
tato částka se přesouvá na:
par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.6121 budovy,haly,stavby +700,00 tis.
16.5.2 Zastupitelstvo MČ schvaluje
Úpravu č. 6.přesun 700,00 tis. v rámci par. 3322 v souladu s charakterem vynaložených finančních zdrojů:
snižuje se:
par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.5171 opravy a údržba-700,00 tis.
tato částka se přesouvá na:
par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.6121 budovy,haly,stavby +700,00 tis.
16.5.3 Zastupitelstvo MČ ukládá
tajemnici podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 30.11.2004.

Usnesení
ze 17. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
ze dne 15. prosince 2004
Zastupitelstvo MČ schvaluje návrhovou komisi ve složení:Mgr. Fork Jiří, p. Andelt Jan
ber e na vědomí ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva:Ing. Kabelová Ivana ,p. Chalupa Václav
souhlasí
s následujícím programem dnešního jednání:
Program:
1) Vyhodnocení nabídek na pronájem hospodářských objektů kunratického zámku včetně dvora
2) Projednání změn rozpočtu MČ č. 16, 17 a 18
3) Projednání úpravy rozpočtu č. 7 a 8 a 9
4) Projednání darů (jednorázových odměn) členům zastupitelstva MČ za II. pololetí r. 2004 a pracovním
orgánům MČ za r. 2004
5) Různé
K bodu 1
17.1.1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
nabídky, které byly MČ doručeny ve věci zveřejněného záměru ze dne 25.10.2004 na pronájem nemovitostí
v areálu kunratického zámku a to nabídku společnosti AZ IRSTAV a.s. a doposud nezaložené společnosti
Kunratice Centre a.s. reprezentované panem Ivo Skřenkem a JUDr. Martinem Krylem.
17.1.2 Zastupitelstvo MČ souhlasí
s vyhodnocením výše uvedených nabídek v pořadí:
3a.
AZ IRSTAV a.s.
3b.
Nabídka pana Ivo Skřenka a JUDr. Martina Kryla
17.1.3 Zastupitelstvo MČ ukládá
1a.
starostce MČ Praha-Kunratice dále jednat se společností AZ IRSTAV a.s. a společností DAMOVO Česká
republika s.r.o.jako ručitelem ohledně textu nájemní smlouvy tak, aby byly odsouhlaseny oboustranně
akceptovatelné podmínky nájemní smlouvy.
K bodu 2
17.2.a).1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
- návrh změny č. 16., zvýšení o zapojení odpisů VHČ roku 2003:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 284,90 tis.
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy 284,90 tis.
Obě strany ORJ 10, doklad 411
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.12.2004 schválit změnu č. 16.
17.2.a).2 Zastupitelstvo MČ schvaluje
změnu rozpočtu č. 16., zvýšení o 284,90 tis., o zapojení odpisů VHČ roku 2003:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 284,90 tis.
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy 284,90 tis.
Obě strany ORJ 10, doklad 411
17.2.a).3 Zastupitelstvo MČ ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.12.2004.
17.2.b).1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
- sdělení MHMP čj.ROZ 2/196/2004 o poskytnutí účelové investiční dotace 50,00 tis. pro ZŠ Předškolní 420 na
infrastrukturu pro vybudování kabeláže lokální počítačové sítě /LAN/,
- návrh změny rozpočtu č. 17.:
Příjem: pol. 4216 ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 50,00 tis.
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 6351 investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 50,00 tis.
Obě strany doklad 6056, ORJ 04, účelový znak 33625,
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.12.2004 schválit změnu č. 17.

17.2.b).2 Zastupitelstvo MČ schvaluje
změnu rozpočtu č. 17., zvýšení o účelovou investiční dotaci 50,00 tis. pro ZŠ Předškolní 420 na infrastrukturu
pro vybudování kabeláže lokální počítačové sítě /LAN/
Příjem: pol. 4216 ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 50,00 tis.
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 6351 investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 50,00 tis.
Obě strany doklad 6056, ORJ 04, účelový znak 33625.
17.2.b).3 Zastupitelstvo MČ ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.12.2004.
17.2.c).1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
- dopis Odboru školství MHMP čj. SKU/02/205/2004 místostarostům městských částí ze dne 19.11.2004 o
rozhodnutí MŠMT ČR poskytnout školským organizacím v působnosti městských částí finanční prostředky na
úhradu jednoho dalšího platu, a to ve výši 25% vzniklého nároku. Přiděleny budou formou účelové neinvestiční
dotace,
- návrh změny rozpočtu č. 18.:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 252,00 tis.
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, pol. 5331 neinvest. příspěvky zřízeným PO 55,00 tis.
par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO 170,00 tis.
par. 3141 školní stravování, pol. 5331 neinvest. příspěvky zřízeným PO 27,00 tis.
Obě strany ORJ 04, účelový znak 33353, číslo dokladu sdělí MHMP v průběhu prosince,
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.12.2004 schválit změnu č. 18.
17.2.c).2 Zastupitelstvo MČ schvaluje
změnu rozpočtu č. 18., zvýšení o 252,00 tis. účelové neinvestiční dotace na přímé náklady příspěvkových
organizací na vzdělávání, tj. finanční prostředky na úhradu jednoho dalšího platu ve výši 25% vzniklého nároku:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 252,00 tis.
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, pol. 5331 neinvest. příspěvky zřízeným PO 55,00 tis.
par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO 170,00 tis.
par. 3141 školní stravování, pol. 5331 neinvest. příspěvky zřízeným PO 27,00 tis.
Obě strany ORJ 04, účelový znak 33353, číslo dokladu sdělí MHMP v průběhu prosince.
17.2.c).3 Zastupitelstvo MČ ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.12.2004.
K bodu 3
17.3.a).1 Zastupitelstvo MČ bere na vědom í
- návrh úpravy rozpočtu č. 7., posílení par. 2212 o 170,00 tis. na zimní údržbu:
snižuje se:
par. 3612 bytové hospodářství,
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby, ORJ 08-170,00 tis.
přesouvá se na:
par. 2212 silnice, pol. 5171 opravy a údržba, ORJ 03, doklad 412+170,00 tis.
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.12.2004 schválit úpravu č. 7.
17.3.a).2 Zastupitelstvo MČ schvaluje
úpravu rozpočtu č. 7., posílení par. 2212 o 170,00 tis. na zimní údržbu:
snižuje se:
par. 3612 bytové hospodářství,
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby, ORJ 08-170,00 tis.
přesouvá se na:
par. 2212 silnice, pol. 5171 opravy a údržba, ORJ 03, doklad 412+170,00 tis.
17.3.a).3. Zastupitelstvo MČ ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.12.2004.
17.3.b).1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 8., posílení par. 3113 základní škola o 40,00 tis.:
snižuje se:
par. 2321 odvádění odpadních vod, pol. 5171 opravy a údržba, ORJ 02-40,00 tis.

par. 3113 základní školy, pol. 5171 opravy a údržba, ORJ 04-273,00 tis.
přesun celkem -313,00 tis.
přesouvá se na:
par. 3113 základní škola, pol. 5136 knihy, učební pomůcky, tisk +3,50 tis.
par. 3113 základní škola, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek +216,50 tis.
par. 3113 základní škola, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení +93,00 tis.
přesun celkem /ORJ 04, doklad 413/ +313,00 tis.
17.3.b).2 Zastupitelstvo MČ schvaluje
úpravu rozpočtu č. 8., posílení par. 3113 základní škola o 40,00 tis.:
snižuje se:
par. 2321 odvádění odpadních vod, pol. 5171 opravy a údržba, ORJ 02-40,00 tis.
par. 3113 základní školy, pol. 5171 opravy a údržba, ORJ 04-273,00 tis.
přesun celkem-313,00 tis.
přesouvá se na:
par. 3113 základní škola, pol. 5136 knihy, učební pomůcky, tisk +3,50 tis.
par. 3113 základní škola, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek +216,50 tis.
par. 3113 základní škola, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení +93,00 tis.
přesun celkem /ORJ 04, doklad 413/ +313,00 tis.a
ukládá tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.12.2004.
17.3.c).1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 9., posílení par. 3322 zachování a obnova kulturních památek /střechy hospodářských
budov areálu zámku/ o 200,00 tis.:
snižuje se:
par. 2321 odvádění odpadních vod, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 02 -70,00 tis.
par. 3612 bytové hospodářství, pol. 6119 dlouhodobý nehmotný majetek, ORJ 08 -142,00 tis.
Celkem -212,00 tis.
přesouvá se na:
par. 3322 obnova kulturních památek, pol. 6121 budovy,haly,stavby, ORJ 06 +200,00 tis.
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10 +12,00 tis.
celkem /doklad 414/ +212,00 tis
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.12.2004 schválit úpravu rozpočtu č. 9.
17.3.c).2 Zastupitelstvo MČ schvaluje
úpravu rozpočtu č. 9., posílení par. 3322 zachování a obnova kulturních památek /střechy hospodářských budov
areálu zámku/ o 200,00 tis.:
snižuje se:
par. 2321 odvádění odpadních vod, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 02 -70,00 tis.
par. 3612 bytové hospodářství, pol. 6119 dlouhodobý nehmotný majetek, ORJ 08 -142,00 tis.
Celkem -212,00 tis.
přesouvá se na:
par. 3322 obnova kulturních památek, pol. 6121 budovy,haly,stavby, ORJ 06 +200,00 tis.
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10 +12,00 tis.
celkem /doklad 414/ +212,00 tis.
17.3.c).3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.12.2004.
K bodu 4
17.4.1 Zastupitelstvo MČ souhlasí
s vyplacením finančních darů /jednorázových odměn/ členům Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice za práci ve
II. pololetí r. 2004 a pracovním orgánům MČ Praha – Kunratice za práci v r. 2004 takto:
starostce a zástupcům starostky ve výši 1,5 měsíční odměny
ostatním členům zastupitelstva ve výši 6 měsíčních odměn
finančnímu výboru ve výši 21 000 Kč
reviznímu výboru ve výši 18 000 Kč
stavební komisi ve výši 15 000 Kč
komisi dopravy a ŽP ve výši 21 000 Kč
školské komisi ve výši 15 000 Kč
sociální a zdravotní komisi ve výši 24 000 Kč

předsedovi Rady školy ve výši 3 000 Kč
redakci Kunratického zpravodaje ve výši 15 000 Kč
sboru pro občanské záležitosti ve výši 8 000 Kč
řediteli ZŠ ve výši 9 000 Kč
ředitelce MŠ ve výši 7 000 Kč
vedoucí ŠJ ve výši 5 000 Kč
členovi MP p. Boukalovi ve výši 3 000 Kč
s odůvodněním: osobní přispění při zajišťování investičních prostředků pro MČ Praha – Kunratice u starostky a
jejích zástupců a zodpovědný a obětavý přístup při práci v zastupitelstvu, výborech komisí, redakční radě KZ,
Radě školy, SPOZ, ZŠ, MŠ, ŠJ u ostatních (u člena MP účast na jednání komise dopravy)a s tím, že dary
jednotlivým členům výborů a komisí budou rozděleny dle návrhu příslušného předsedy výboru či komise
17.4.2 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 17.4.1 do 22.12.2004
K bodu 5
17.5.1 Zastupitelstvo MČ schvaluje
vydání předběžného souhlasu k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a předsedovi finančního výboru
v období od 15.12.2004 do 31.12.2004.
Zpráva o provedených rozpočtových opatřeních bude Zastupitelstvu MČ předložena ke schválení na prvním
zasedání v roce 2005.

Usnesení
z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005
Zastupitelstvo MČ schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vaníček Vilém, Ing. Alinčová Lenka
bere na vědomí ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík Svatomír, p. Krejbich Tomáš
souhlas s následujícím programem dnešního jednání:
Program:
3a.
3b.
3c.
3d.
3e.

Projednání změn rozpočtu MČ pro rok 2004 č. 19 a 20
Projednání úpravy rozpočtu MČ pro rok 2004 č. 10, 11 a 12
Projednání rozpočtu MČ (hlavní činnost) pro rok 2005
Projednání aktualizace měsíčních odměn členů zastupitelstva MČ dle platného nařízení vlády
Projednání úplatného převodu pozemku č. parc. 2386/1 o výměře 79 m2, č. parc. 2386/3 o výměře
26 m2, č. parc. 2386/2 o výměře 56 m2 a č. parc. 89/2 o výměře 19 m2, vše k. ú. Kunratice, za cenu
230 Kč/m2 z vlastnictví HMP – MČ Praha - Kunratice soukromým osobám
3f.
Projednání návrhu na změnu Územního plánu hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 1496/29, 1496/25
a 1496/24 v k. ú. Kunratice z funkce nelesní zeleň na čistě obytné území
3g.
Projednání nabytí hasičského vozidla LIAZ CAS 25 v hodnotě 560. 616 Kč bezúplatným převodem
3h.
Projednání bezúplatného převodu hasičského vozidla Š 706 RTHP
v hodnotě 206.147,30 Kč z majetku MČ Praha – Kunratice do maj. MČ Praha 16
3i.
Projednání nabytí hasičského vozidla TATRA bezúplatným převodem
3j.
Projednání návrhu Urbanistické studie Nové Dvory v Praze 4
3k.
Projednání návrhů změn Územního plánu hl. m. Prahy č. 05 v k. ú. Kunratice (tj. změny č. 618/05
a 806/05)
3l.
Různé
K bodu 1
18.1.a).1. Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
- zprávu o změně rozpočtu 2004 č. 19. podle sdělení MHMP ROZ 2/197/2004 z 17.12.2004 o závazných
ukazatelích školských organizací na přímé náklady na vzdělávání
1a.
skutečnost, že informace o provedeném opatření byla MHMP předána do 31.12.2004 na základě
předběžného souhlasu ZMČ z 15.12.2004.

18.1.a).2. Zastupitelstvo MČ schvaluje
změnu rozpočtu roku 2004 č. 19., závazné ukazatele na přímé náklady na vzdělávání školských organizací:
Příjem: 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí -21,00 tis.
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO +8,00 tis.
par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným POm-29,00 tis.
Obě strany UZ 33353, doklad 8067, ORJ 04.
18.1.b).1. Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
- zprávu o změně rozpočtu 2004 č. 20. podle sdělení MHMP ROZ 2/223/2004 z 17.12.2004 o převodu 100%
podílu MČ na dodatečné dani z příjmů právnických osob
- skutečnost, že informace o provedeném opatření byla MHMP předána do 31.12.2004 na základě předběžného
souhlasu ZMČ z 15.12.2004.
18.1.b).2. Zastupitelstvo MČ schvaluje
změnu rozpočtu roku 2004 č. 20., zvýšení o 93,00 tis., o převod 100% dodatečné daně z příjmů právnických
osob:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 93,00 tis.
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifik. Rezervy 80,00 tis.
par. 6320 pojištění funkčně nespecifikované,
pol. 5163 služby peněžních ústavů 13,00 tis.
Obě strany UZ 92, doklad 8062, ORJ 10.
K bodu 2
18.2.a).1. Zastupitelstvo bere na vědom:
- zprávu o úpravě rozpočtu 2004 č. 10., přesun uvnitř paragrafu 3635 územní plánování
- skutečnost, že informace o provedeném opatření byla MHMP předána do 31.12.2004 na základě předběžného
souhlasu ZMČ z 15.12.2004.
18.2.a).2. Zastupitelstvo MČ schvaluje
úpravu rozpočtu 2004 č. 10., přesun uvnitř paragrafu 3635 územní plánování:
snižuje se:
par. 3635 územní plánování,pol. 6119 nákup dlouhodobého nehmot. majetku -30,00 tis.
přesouvá se na:
par. 3635 územní plánování, pol. 5169 nákup služeb +30,00 tis.
18.2.b).1. Zastupitelstvo bere na vědomí
- zprávu o úpravě rozpočtu 2004 č. 11., přesun uvnitř paragrafu 5512 požární ochrana
- skutečnost, že informace o provedeném opatření byla MHMP předána do 31.12.2004 na základě předběžného
souhlasu ZMČ z 15.12.2004.
18.2.a).2. Zastupitelstvo MČ schvaluje
úpravu rozpočtu 2004 č. 11., přesun uvnitř paragrafu 5512 požární ochrana:
snižuje se:
par. 5512 požární ochrana, pol. 5156 pohonné hmoty -7,00 tis.
par. 5512 požární ochrana, pol. 5171 opravy a udržování vlastní zdroje -7,00 tis.
přesouvá se na:
par. 5512 požární ochrana, pol. 5132 ochranné pomůcky vlastní zdroje +14,00 tis.
18.2.c).1. Zastupitelstvo bere na vědomí
- zprávu o úpravě rozpočtu 2004 č. 12., přesun a posílení paragrafu 6171 činnost místní správy
- skutečnost, že informace o provedeném opatření byla MHMP předána do 31.12.2004 na základě předběžného
souhlasu ZMČ z 15.12.2004.
18.2.c).2. Zastupitelstvo MČ schvaluje
úpravu rozpočtu 2004 č. 12., přesun a posílení paragrafu 6171 činnost místní správy:
snižuje se:
par. 6171 činnost místní správy:
pol. 5139 materiál -10,00 tis.
pol. 5175 pohoštění -5,00 tis.
pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady -3,00 tis.
pol. 5194 věcné dary -9,00 tis.

pol. 5361 nákup kolku -9,00 tis.
pol. 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -15,00 tis.
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy 168,00 tis.
snížení celkem 219,00 tis.
tato částka se přesouvá na:
par. 6171 činnost místní správy:
pol. 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací +30,00 tis.
pol. 5166 poradenské a právní služby +17,00 tis.
pol. 5169 nákup služeb +162,00 tis.
pol. 5172 programové vybavení +10,00 tis.
přesun celkem 219,00 tis.
K bodu 3
18.3.1. Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
- návrh rozpočtu MČ na rok 2005
s objemem příjmů ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 300,00 tis. Kč
s objemem výdajů ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 900,00 tis. Kč
s plánovaným schodkem ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 600,00 tis. Kč
který je kryt financováním/tř.8/
/konsolidace 21 180,00 tis./
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 12.1.2005 schválit návrh rozpočtu na
rok 2005.
18.3.2. Zastupitelstvo MČ schvaluje
rozpočet MČ na rok 2005
s objemem příjmů ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 300,00 tis. Kč
s objemem výdajů ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 900,00 tis. Kč
s plánovaným schodkem ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 600,00 tis. Kč
který je kryt financováním/tř.8/
/konsolidace 21 180,00 tis./
18.3.3. Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 30.3.2005.
K bodu 4
18.4.1. Zastupitelstvo MČ bere na vědom í
- nařízení vlády č. 697/2004 Sb. ze dne 22.12.2004
- počet obyvatel MČ Praha – Kunratice k 1.1.2005 dle ohlašovny obyvatel Úřadu MČ Praha – Kunratice
: 6.021 obyvatel
a) návrh na měsíční odměnu pro neuvolněné zástupce starostky MČ Praha – Kunratice ve výši 22.100 Kč
18.4.2. Zastupitelstvo MČ schvaluje
měsíční odměnu dle nařízení vlády č. 697/2004
pro neuvolněné zástupce starostky ve výši 22.100 Kč
pro předsedy výborů a komisí ve výši 1.280 Kč
pro členy výborů a komisí ve výši 1.110 Kč
18.4.3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit realizaci rozhodnutí bodu 18.4/2 do 7.2.2005
K bodu 5
18.5.1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
žádost paní Jany Fillerové bytem Praha 4-Libuš, Drůbežářská č. 30, o úplatný převod pozemku parc. č. 2386/1 o
výměře 79 m2 v k.ú. Kunratice, dále žádost p. Josefa Vorla, bytem Praha 4-Kunratice, Děbolínská čp. 525 o
úplatný převod pozemku parc. č. 2386/3 o výměře 26 m2 v k.ú. Kunratice a žádost pí Věry Šafaříkové bytem
Praha 4 – Kunratice Děbolínská čp. 524, zastoupené panem Jiřím Chmelíkem, bytem Praha 7 – Letná,
Kamenická 33, o úplatná převod pozemku parc. č. 89/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Kunratice

18.5.2 Zastupitelstvo MČ schvaluj e
úplatný převod pozemků:
pozemku parc.č. 2386/1 o výměře 79 m2 paní Janě Fillerové, bytem Praha 4 – Libuš, Drůbežářská 30 za cenu 18
170,- Kč
pozemku parc.č. 2386/3 o výměře 26 m2 panu Josefu Vorlovi, bytem Praha 4 – Kunratice, Děbolínská čp. 525 za
cenu 5980,- Kč,
pozemku parc.č. 2386/2 o výměře 56 m2 a parc.č. 89/2 o výměře 19 m2 paní Věře Šafaříkové, bytem Praha 7 –
Letná, Kamenická č. 33 za cenu 17 250,- Kč,
za podmínky, že k prodávaným pozemkům bude zřízeno předkupní právo ve prospěch MČ Praha - Kunratice na
dobu 10 ti let.
18.5.3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce MČ Praha – Kunratice podepsat příslušné kupní smlouvy
K bodu 6
18.6.1 Zastupitelstvo MČ bere na vědom
žádost p. Jiřího Ondry ze dne 10.12.2004 o souhlas s návrhem změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy, který
spočívá ve změně funkčního určení na pozemcích č. parc. 1496/29, 1496/25 a 1496/24 v k. ú. Kunratice
z nelesní zeleně na čistě obytné území
18.6.2 Zastupitelstvo MČnesouhlasí
se změnou Územního plánu SÚ hl. m. Prahy spočívající ve změně funkčního určení pozemků č. Parc. 1496/29,
1496/25 a 1496/24 v k. ú. Kunratice z funkce z nelesní zeleň na čistě obytné území z důvodu, že totožná
žádostbyla podána MČ již v 09/ 2000 a tato žádost byla negativně Zastupitelstvem HMP projednána v rámci
změn 02 ÚPn (změna č. 223/02) na základě nedoporučujícího stanoviska OŽP MHMP, přičemž v dané lokalitě
nedošlo od té doby k žádné změně okolností
18.6.3 Zastupitelstvo MČukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 18.6/2 sekci ÚRM MHMP a p. Ondrovi, termín ihned.
K bodu 7
18.7.1. Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
návrh na bezúplatný převod majetku – hasičského vozidla CAS – 25 KAROSA z MČ Praha 13 na MČ Praha –
Kunratice dle smlouvy o převodu ze dne 19.10.2004
18.7.2. Zastupitelstvo MČ schvaluje
bezúplatný převod hasičského vozidla CAS – 25 KAROSA v účetní hodnotě 560.616,- Kč z MČ Praha 13 na
MČ Praha – Kunratice dle smlouvy o převodu ze dne 19.10.2004
18.7.3. Zastupitelstvo MČ ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit zapsání do evidence majetku MČ Praha – Kunratice
K bodu 8
18.8.1. Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
návrh na bezúplatný převod hasičského vozidla ASC 706 RT z MČ Praha – Kunratice na MČ Praha 16 (Radotín)
18.8.2. Zastupitelstvo MČ schvaluje
bezúplatný převod hasičského vozidla ASC 706 RT v účetní hodnotě 206.147,30 Kč z MČ Praha – Kunratice na
MČ Praha 16 (Radotín)
i. Zastupitelstvo MČ doporučuje
starostce podepsání smlouvy o bezúplatném převodu majetku
18.8.4. Zastupitelstvo MČ ukládá
tajemnici zajistit odepsání majetku z evidence majetku MČ Praha – Kunratice
K bodu 9

18.9.1. Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
návrh na bezúplatný převod hasičského vozidla TATRA 148 z majetku MČ Praha – Lysolaje na MČ Praha –
Kunratice
18.9.2. Zastupitelstvo MČ schvaluje
bezúplatný převod hasičského vozidla TATRA 148 v účetní hodnotě 117.151,40 Kč z majetku MČ Praha –
Lysolaje na MČ Praha – Kunratice
 Zastupitelstvo MČ doporučuje
starostce podepsat smlouvu o bezúplatném převodu hasičského vozidla
18.9.4. Zastupitelstvo MČ ukládá
tajemnici zajistit zapsání nového majetku do evidence majetku MČ Praha – Kunratice
K bodu 10
18.10.1 Zastupitelstvo MČ bere n a vědomí
veřejné oznámení projednávání Urbanistické studie Nové Dvory v Praze 4 zaslané sekcí Útvar rozvoje hl. m.
Prahy MHMP pod č.j. SURM/14880/2004 vl. ze dne 2.12.2004
18.10.2 Zastupitelstvo MČ nemá námitek
proti návrhu Urbanistické studii Nové Dvory v Praze 4, zpracované atelierem United Architect Studio, s.r.o.
zpracovanému v r. 2004
18.10.3 Zastupitelstvo MČ žádá
v souvislosti s uvedeným návrhem US i v souvislosti s dalšími stavebními záměry, které se dotýkají komunikace
Vídeňská (obytný soubor Zelené údolí, logistický areál Kunratice Project atd.), aktuální posouzení kapacity této
komunikace v současné době i ve výhledu a posouzení jejího vlivu na okolní zástavbu včetně návrhu opatření
souvisejících s uvedenou komunikací, která je nutno udělat pro dosažení plynulosti dopravy a zlepšení životního
prostředí v jejím okolí z důvodu, že se jedná o další z mnoha záměrů, které souvisí s komunikací Vídeňská,
která již v současné době v určitých časových intervalech kapacitně nedostačuje a z hlediska hygienického má
negativní vliv na své okolí
18.10.4 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 18.10/3 sekci Útvar rozvoje hl. m. Prahy, termín do
25.2.2005
K bodu 11
18.11.a/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
- veřejnou vyhlášku č.j. SURM/140/2005 vl. GP ze dne 6.1.2005 – oznámení o vystavení návrhů změn
05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - změny 05 s termínem pro podání stanovisek,
námitek a připomínek do 23.2.2005 včetně
- návrh změny 618/05 (původně 0618/04) navrhované p. Ženíškem – změnu funkčního využití ploch na
pozemcích č. parc. 1190/1,9-12 v k. ú. Kunratice z funkce veřejné vybavení , armáda a bezpečnost na
funkci sloužící sportu
18.11.a/2 Zastupitelstvo MČ doporučuje
zrušení uvedené změny, případně její nahrazení změnou č. 1364/06
z důvodu, že na předmětných pozemcích byla později, v rámci změn ÚPn č. 06, navržena jiná změna, a sice na
čistě obytnou funkci, která byla označena číslem 1364/06; později navržené změně také spíše odpovídá žádost
navrhovatele o vydání územního rozhodnutí na předmětných pozemcích na dům s pečovatelskou službou, který
je v současné době ve značné míře rozestavěnosti
18.11.a/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 18.11a/2 sekci Útvar rozvoje hl. m. Prahy, stavebnímu
úřadu Praha 4 a p. Ženíškovi, termín do 23.2.2005
18.11.b/1 Zastupitelstvo MČbere na vědomí
- veřejnou vyhlášku č.j. SURM/140/2005 vl. GP ze dne 6.1.2005 – oznámení o vystavení návrhů změn

-

05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - změny 05 s termínem pro podání stanovisek,
námitek a připomínek do 23.2.2005 včetně
návrh změny 806/05 navrhované p. Komorníkem - změnu funkčního využití na pozemcích č. parc.
2021 a 2024 – část v k. ú. Kunratice z funkce čistě obytné na funkci smíšenou obchodu a služeb

18.11.b/2 Zastupitelstvo MČtrvá
na svém dřívějším nesouhlasném stanovisku k uvedenému návrhu projednaném v bodě 4 3. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice dne 26.2.2003 a v bodě 4 6. zasedání Z MČ P-K dne 2.10.2003
18.11.b/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 18.11b/2 sekci Útvar rozvoje hl. m. Prahy, termín do
23.2.2005

Usnesení
z 19. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 29. března 2005
Zastupitelstvo MČ schvaluje návrhovou komisi ve složení:Ing. Mydlarčík Svatomír, p. Krejbich Tomáš
bere na vědomí ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva:Ing. Alinčová Lenka, p. Vaníček Vilém
souhlasí s následujícím programem dnešního jednání:
Program:
3a.
Zpráva o hospodaření MČ Praha – Kunratice za rok 2004
3b.
Schválení rozpočtu VHČ na rok 2005
3c.
Privatizace půdních vestaveb v čp. 631 - 633
3d.
Projednání návrhů zadání změn Územního plánu hl. m. Prahy č. Z 06 v k.ú. Kunratice
3e.
Projednání návrhu zadání změny Z 1000/00
3f.
Projednání návrhu na změnu ÚP hl. m. Prahy na pozemcích parc. 2352/1, 2352/2, 2352/4, 2352/10,
2352/11, 2352/12, 2352/20, 2352/21 a 2352/22 v k.ú. Kunratice z funkce PSZ a ZN na funkci OC
3g.
Různé
K bodu 1
19.1.a).1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
- návrh závěrečného účtu MČ za rok 2004 uvedený ve Zprávě o hospodaření roku 2004 v hlavní činnosti
úhrn příjmů 31 249,12 tis. Kč
úhrn výdajů 30 559,12 tis. Kč
saldo – přebytek 689,99 tis. Kč
doporučení starostky na základě souhlasu finančního výboru ze dne 16.3.2005 souhlasit s hospodařením MČ za
rok 2004 v hlavní činnosti.
19.1.a).2 Zastupitelstvo MČ souhlasí
s hospodařením MČ roku 2004 v hlavní činnosti.
19.1.a).3 Zastupitelstvo ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 30.3.2005.
19.1.b).1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
- návrh závěrečného účtu MČ za rok 2004 jak je uveden ve Zprávě o výsledku hospodaření MČ v roce 2004 ve
vedlejší hospodářské (podnikatelské) činnosti
výnosy 5 903 608,21 Kč
náklady 351 727,10 Kč
hospodářský výsledek k rozdělení 4 022 423,39 Kč
- doporučení starostky na základě souhlasu finančního výboru ze dne 16.3.2005 souhlasit s hospodařením MČ za
rok 2004 ve vedlejší hospodářské činnosti.
19.1.b).2 Zastupitelstvo MČ souhlasí
s hospodařením MČ roku 2004 ve vedlejší hospodářské (podnikatelské) činnosti.
19.1.b).3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 30.3.2005.
K bodu 2
19.2.1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
- návrh rozpočtu hospodářské-podnikatelské činnosti MČ na rok 2005
s výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 558 135,00 Kč
s náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 270 900,00 Kč
a hospodářským výsledkem . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 287 235,00 Kč
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 16.3.2005 schválit rozpočet
hospodářské-podnikatelské činnosti MČ na rok 2005.

19.2.2 Zastupitelstvo MČ schvaluje
rozpočet hospodářské-podnikatelské činnosti MČ na rok 2005
s výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 558 135,00 Kč
s náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 270 900,00 Kč
a hospodářským výsledkem . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 287 235,00 Kč
19.2.3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 30.3.2005.
K bodu 3
19.3.1 Zastupitelstvo MČ bere na vědom í
znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.631,
632 a pozemku parc.č.707/1, 707/2 a budovy čp.633 a pozemku parc.č.706 mezi Hlavním městem Prahou Městskou
částí Praha Kunratice na straně jedné a na straně druhé:
1b.
Pavlem Kohoutem nar. 17.4.1963, r.č. 63 04 17/1357, bytová jednotka č. 631/5, spoluvlastnický podíl na
společných částech a pozemku o velikosti 822/7707,
1b.
Ing. Hrabětovou Blankou nar. 19.7.1945, r.č. 45 57 19/092, bytová jednotka č. 632/5, spoluvlastnický podíl na
společných částech a pozemku o velikosti1203/7707,
1b.
JUDr. Martinem Nováčkem nar. 20.8.1957, r.č. 57 08 20/2203, bytová jednotka č. 632/6, spoluvlastnický podíl
na společných částech a pozemku o velikosti 693/7707,
1b.
Petrem Procházkou nar. 16.10.1963, r.č. 63 10 16/0813 a Šárkou Procházkovou nar. 6.9.1964 r.č. 64 59 06/0366
bytová jednotka č. 633/5, spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemku o velikosti 701/4693,
1b.
Ing. Tomášem Budilem nar. 14.3.1971, r.č. 71 03 14/0561 a Ing. Janou Budilovou-Matouškovou nar. 21.2.1969,
r.č. 69 52 21/3697, bytová jednotka č. 633/6, spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemku o velikosti
701/4693
19.3. 2 Zastupitelstvo MČ schvaluje
znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.631,
632 a pozemku parc.č.707/1, 707/2 a budovy čp.633 a pozemku parc.č.706 mezi Hlavním městem Prahou Městskou
částí Praha Kunratice na straně jedné a na straně druhé:
1b.
Pavlem Kohoutem nar. 17.4.1963, r.č. 63 04 17/1357, bytová jednotka č. 631/5, spoluvlastnický podíl na
společných částech a pozemku o velikosti 822/7707,
1b.
Ing. Hrabětovou Blankou nar. 19.7.1945, r.č. 45 57 19/092, bytová jednotka č. 632/5, spoluvlastnický podíl na
společných částech a pozemku o velikosti1203/7707,
1b.
JUDr. Martinem Nováčkem nar. 20.8.1957, r.č. 57 08 20/2203, bytová jednotka č. 632/6, spoluvlastnický podíl
na společných částech a pozemku o velikosti 693/7707,
1b.
Petrem Procházkou nar. 16.10.1963, r.č. 63 10 16/0813 a Šárkou Procházkovou nar. 6.9.1964 r.č. 64 59 06/0366
bytová jednotka č. 633/5, spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemku o velikosti 701/4693,
1b.
Ing. Tomášem Budilem nar. 14.3.1971, r.č. 71 03 14/0561 a Ing. Janou Budilovou-Matouškovou nar. 21.2.1969,
r.č. 69 52 21/3697, bytová jednotka č. 633/6, spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemku o velikosti
701/4693,
dle „Zásad postupu při prodeji obytných domů čp. 631,632 a 633 v ul. K Zeleným domkům v majetku hl.m. Prahy,
svěřené MČ Praha-Kunratice
19.3.3 Zastupitelstvo MČ ukládá
- starostce MČ Praha-Kunratice zajistit podepsání předložených smluv.
K bodu 4
19.4.a/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
1a.
veřejnou vyhlášku – oznámení Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 14.2.2005 o
projednávání návrhů zadání změn č. Z 06 ÚP SÚ HMP s termínem pro podání podnětů k návrhům zadání do
2.4.2005
1b.
návrh zadání změny č. Z 0804/06
19.4.a/2 Zastupitelstvo MČ trvá
na svém usnesení č. 3.4e ze dne 26.2.2003 k uvedené změně, tj. souhlasí částečně se změnou ÚPn na pozemku č.parc.
2349/14 v k. ú. Kunratice (bez té části pozemku, která se nachází v tzv. ochranném pásmu lesa) z funkce orná půda
s výhledem na funkci vysoké školy po roce 2010 na funkci čistě obytnou za podmínky, že bude během projednávání
návrhu změny doloženo kladné stanovisko Vysoké školy ekonomické a Vysoké školy chemickotechnologické
19.4.a/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.4a/2 SURM MHMP do 2.4.2005

19.4.b/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědom
1a.
veřejnou vyhlášku – oznámení Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 14.2.2005 o
projednávání návrhů zadání změn č. Z 06 ÚP SÚ HMP s termínem pro podání podnětů k návrhům zadání do
2.4.2005
1b.
návrh upraveného zadání změny č. Z 1161/06 (na rozdíl od původního návrhu došlo k omezení rozsahu
navrhované změny pouze na pozemky ve vlastnictví navrhovatele)
19.4.b/2 Zastupitelstvo MČ trvá
na svém usnesení č. 7.5c ze dne 4.11.2003 k uvedené změně, tj. doporučuje odložit projednávání návrhu na změnu
ÚP na na pozemcích č. parc. 2104/8 10, 2379/1, 5, 8, 9 a 10 a 2379/17 a 18 při ul. Vídeňská v k. ú. Kunratice z funkce
všeobecně obytné území na funkci smíšenou obchodu a služeb do doby vyjasnění majetkoprávních vztahů
k dotčeným pozemkům z důvodu, že část dotčených pozemků je předmětem soudního sporu a není tudíž v současné
době možné zajistit stanovisko všech majitelů dotčených pozemků k navrhované změně
a to i po úpravě návrhu (omezení rozsahu navrhované změny pouze na pozemky ve vlastnictví navrhovatele) z důvodu,
že jeho schválením by vznikl problém s dopravní obsluhou předmětných pozemků
19.4.b/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.4b/2 SURM MHMP do 2.4.2005
19.4.c/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
1a.
veřejnou vyhlášku – oznámení Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 14.2.2005 o
projednávání návrhů zadání změn č. Z 06 ÚP SÚ HMP s termínem pro podání podnětů k návrhům zadání do
2.4.2005
1b.
návrh zadání změny č. Z 1363/06
19.4.c/2 Zastupitelstvo MČ trvá
na svém usnesení č. 7.5a ze dne 4.11.2003 k uvedené změně, tj. souhlasí se změnou ÚPn na části původního pozemku č.
parc. 249/1 (nyní 249/6) o výměře 1437 m2 (dříve 1280 m2) dle předloženého zákresu do geometrického plánu v k. ú.
Kunratice z funkce sady a zahrady a přírodní plochy nelesní na funkci čistě obytné území z důvodu, že se jedná o
pozemek bezprostředně navazující na stávající zástavbu rodinnými domy a záplavové území na tomto pozemku je
v platném ÚPn s největší pravděpodobností uvedeno mylně, stejně jako přilehlá trasa Kunratického potoka ( po
provedené regulaci potoka nebylo opraveno)
19.4.c/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.4c/2 SURM MHMP do 2.4.2005
19.4.d/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
1a.
veřejnou vyhlášku – oznámení Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 14.2.2005 o
projednávání návrhů zadání změn č. Z 06 ÚP SÚ HMP s termínem pro podání podnětů k návrhům zadání do
2.4.2005
1b.
návrh zadání změny č. Z 1364/06
19.4.d/2 Zastupitelstvo MČ trvá
na svém usnesení č. 7.5b ze dne 4.11.2003 k uvedené změně, tj. nesouhlasí se změnou ÚPn na pozemcích č. parc.
1190/1,9,10 a 11 v k. ú. Kunratice z funkce armáda a bezpečnost na funkci všeobecně obytné území z důvodu, že se
jedná o pozemky přístupné výhradně přes lokalitu Na Jelenách s funkcí čistě obytné území a vzhledem k tomu, že ve
funkci všeobecně obytné území je povoleno umísťovat i funkce pro obsluhu obyvatel nad rámec území vymezeného
danou funkcí, není vyloučeno, že by mohlo docházet k rušení obyvatel lokality na Jelenách, ale souhlasí se změnou
ÚPn na uvedených pozemcích na funkci čistě obytné území z důvodu, že požadovaný dům s pečovatelskou funkcí lze
v čistě obytném území zřídit
19.4.d/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.4d/2 SURM MHMP do 2.4.2005
19.4.e/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
1a.
veřejnou vyhlášku – oznámení Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 14.2.2005 o
projednávání návrhů zadání změn č. Z 06 ÚP SÚ HMP s termínem pro podání podnětů k návrhům zadání do
2.4.2005
1b.
návrh zadání změny č. Z 1365/06
19.4.e/2 Zastupitelstvo MČ trvá
na svém usnesení č. 7.5d ze dne 4.11.2003 k uvedené změně, tj. souhlasí se změnou ÚPn na pozemku č. parc. 1887/1
v k. ú. Kunratice z funkce sady a zahrady na funkci smíšenou obchodu a služeb z důvodu, že se jedná o pozemek, který

je více než 50 let zastavěn řádně povolenou stavbou a nachází se při křižovatce ul. Vídeňské a obslužné komunikace
napojující průmyslový areál, přičemž v protějším rohu uvedené křižovatky je symetricky schválena rovněž funkce
smíšená obchodu a služeb
19.4.e/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.4e/2 SURM MHMP do 2.4.2005
19.4.f/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
1a.
veřejnou vyhlášku – oznámení Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 14.2.2005 o
projednávání návrhů zadání změn č. Z 06 ÚP SÚ HMP s termínem pro podání podnětů k návrhům zadání do
2.4.2005
1b.
návrh zadání změny č. Z 1366/06
19.4.f/2 Zastupitelstvo MČ trvá
na svém usnesení č. 10.3 ze dne 16.3.2004 k uvedené změně, tj. souhlasí se změnou ÚPn na pozemcích č. parc. 961/1 a
2, 962/1 a 2, 963, 964/1 a 2 a na části pozemků č. parc. 964/3 a 4 v k. ú. Kunratice při ul. K Verneráku z funkce
přírodní nelesní plochy na funkci čistě obytné území z důvodu, že se jedná o pozemky historicky zastavěné rodinnými
domy s příslušenstvím
19.4.f/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.4f/2 SURM MHMP do 2.4.2005
19.4.g/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
1a.
veřejnou vyhlášku – oznámení Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 14.2.2005 o
projednávání návrhů zadání změn č. Z 06 ÚP SÚ HMP s termínem pro podání podnětů k návrhům zadání do
2.4.2005
1b.
návrh zadání změny č. Z 1367/06
19.4.g/2 Zastupitelstvo MČ trvá
na svém usnesení č. 12.1b ze dne 28.4.2004 k uvedené změně, tj. navrhuje na základě zpracované Urbanistické studie
Libuš – Kunratice změnu ÚPn na pozemcích a částech pozemků č. parc. 2380/38, 2380/6, 2378/9, 2121/2, 2498,
2377/1, 2485, 2373/24 a 2373/1 v k. ú. Kunratice, která spočívá ve změně funkčního využití plochy smíšené obchodu a
služeb, služeb a nerušící výroby, izolační zeleň, přírodní nelesní plochy a plochy lesní porosty na funkci vybraná
komunikační síť s tím, že při projednávání návrhu změny bude tento návrh projednán jako veřejně prospěšná stavba
19.4.g/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.4g/2 SURM MHMP do 2.4.2005
19.4.h/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
1a.
veřejnou vyhlášku – oznámení Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 14.2.2005 o
projednávání návrhů zadání změn č. Z 06 ÚP SÚ HMP s termínem pro podání podnětů k návrhům zadání do
2.4.2005
1b.
návrh zadání změny č. Z 1368/06
19.4.h/2 Zastupitelstvo MČ souhlasí
se změnou ÚPn na pozemcích č. parc. 1499 a 1513/1 a 2 v k. ú. Kunratice při ul. Nad Šeberákem z funkce přírodní
nelesní plochy na funkci čistě obytné území
z důvodu, že se jedná o pozemky dlouhodobě zastavěné rekreačními objekty užívanými jako rodinné domy, přičemž při
protější straně ulice je povolena výstavba rodinných domů a tomu také odpovídá stávající i plánované uložení
inženýrských sítí v ulici
19.4.h/3 Zastupitelstvo MČ doporučuje
připojit ke změně ÚPn i pozemky 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512 a část
pozemků č. parc. 1500 a 1518
z důvodu, že se jedná o stejný případ, jako u pozemků uvedených výše
19.4.h/4 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.4h/2 a 3 SURM MHMP do 2.4.2005

19.4.ch/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
1a.
veřejnou vyhlášku – oznámení Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 14.2.2005 o
projednávání návrhů zadání změn č. Z 06 ÚP SÚ HMP s termínem pro podání podnětů k návrhům zadání do

1b.

2.4.2005
návrh zadání změny č. Z 1369/06

19.4.ch/2 Zastupitelstvo MČ trvá
na svém usnesení č. 12.1d ze dne 28.4.2004 k uvedené změně, tj. souhlasí se změnou ÚPn na pozemku č. parc. 2324 při
ul. U Rakovky v k. ú. Kunratice z funkce přírodní nelesní plochy na funkci všeobecně obytné území z důvodu, že je
tento pozemek zastavěn již cca 70 let řádně povolenou a trvale užívanou stavbou a v téměř dokončené Urbanistické
studii Libuš – Kunratice zpracované pro SURM MHMP atelierem BM-CAADstudio, s.r.o. se s navrhovanou změnou
počítá
19.4.ch/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.4ch/2 SURM MHMP do 2.4.2005
19.4.i/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
veřejnou vyhlášku – oznámení Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 14.2.2005 o
projednávání návrhů zadání změn č. Z 06 ÚP SÚ HMP s termínem pro podání podnětů k návrhům zadání do 2.4.2005
návrh zadání změny č. Z 1370/06
19.4.i/2 Zastupitelstvo MČ trvá
na svém usnesení č. 12.1e ze dne 28.4.2004 k uvedené změně, tj. souhlasí se změnou ÚPn na pozemku č. parc. 217 při
ul. K Verneráku v k. ú. Kunratice z funkce sady a zahrady na funkci smíšenou městského typu z důvodu, že pozemek č.
parc. 217 je součástí areálu zahrnujícího dále č. parc. 216/1 a 2 a 218, přičemž pozemky 216/1 a 2 a 218 jsou určeny pro
funkci smíšenou městského typu a dále z důvodu, že na většině pozemku č. parc. 217 je postavena stavba v souladu se
stavebním povolením z r. 1996
19.4.i/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.4i/2 SURM MHMP do 2.4.2005
19.4.j/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
-veřejnou -vyhlášku – oznámení Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 14.2.2005 o
projednávání návrhů zadání změn č. Z 06 ÚP SÚ HMP s termínem pro podání podnětů k návrhům zadání do 2.4.2005
-návrh zadání změny č. Z 1436/06
19.4.j/2 Zastupitelstvo MČ trvá
na svém usnesení č. 12.1a ze dne 28.4.2004 k uvedené změně, tj. souhlasí s navrhovanou změnou kromě změny ÚPn na
části pozemku č. parc. 2342/70, kde je navrhována změna z funkce historické zahrady , parky a parkově upravené
plochy na funkci mateřské, základní a střední školy, tj. v severní části parku a podmiňuje vydání souhlasu k této části
navrhované změny vytvořením náhradní parkové plochy v rámci lokality Flora (což dle informací sdělených
Zastupitelstvu MČ Praha – Kunratice Britskou mezinárodní školou bylo vyřešeno tím, že uvedená parková plocha byla
ponechána v původně navrženém místě) a žádá SURM MHMP, aby současně s touto změnou ÚPn bylo uvedeno v ÚPn
do souladu se skutečností i nejbližší okolí lokality, které se navrhovaná změna týká
19.4.j/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.4j/2 SURM MHMP do 2.4.2005
19.4.k/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
-veřejnou vyhlášku – oznámení Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 14.2.2005 o
projednávání návrhů zadání změn č. Z 06 ÚP SÚ HMP s termínem pro podání podnětů k návrhům zadání do 2.4.2005
-návrh zadání změny č. Z 1479/06
19.4.k/2 Zastupitelstvo MČ souhlasí
se změnou ÚP SÚ HMP v lokalitě U Kříže v k. ú. Kunratice spočívající ve změně funkčního využití ploch z funkce
služeb a nerušící výroby s výhledem na funkcí smíšenou obchodu a služeb po r. 2010 na funkci smíšenou obchodu a
služeb z důvodu, že tato změna vyplývá z Urbanistické studie Libuš - Kunratice
19.4.k/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.4k/2 SURM MHMP do 2.4.2005
19.4l/1 Zastupitelstvo MČ bere n a vědomí
-veřejnou vyhlášku – oznámení Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 14.2.2005 o
projednávání návrhů zadání změn č. Z 06 ÚP SÚ HMP s termínem pro podání podnětů k návrhům zadání do 2.4.2005
-návrh zadání změny č. Z 1480/06
19.4.l/2 Zastupitelstvo MČ souhlasí

se změnou ÚP SÚ HMP v lokalitě severozápadně od ul. Dobronická – Vídeňská v k. ú. Kunratice spočívající ve změně
funkčního využití ploch z funkce přírodní nelesní plochy s výhledem na funkcí smíšenou obchodu a služeb po r. 2010
na funkci všeobecně obytnou a smíšenou obchodu a služeb za podmínky, že rozsah plochy VO a SVO bude
odpovídat návrhu US Libuš – Kunratice z 10/2001 (v návrhu US byl rozsah plochy SVO menší ve prospěch přírodní
nelesní plochy)
z důvodu, že tato změna vyplývá z Urbanistické studie Libuš - Kunratice
19.4.l/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.4l/2 SURM MHMP do 2.4.2005
19.4.m/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
-veřejnou vyhlášku – oznámení Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 14.2.2005 o
projednávání návrhů zadání změn č. Z 06 ÚP SÚ HMP s termínem pro podání podnětů k návrhům zadání do 2.4.2005
-návrh zadání změny č. Z 1481/06
19.4.m/2 Zastupitelstvo MČ souhlasí
se změnou ÚP SÚ HMP v lokalitě jižně od ul. K Písnici v k. ú. Kunratice spočívající ve změně funkčního využití ploch
z funkce přírodní nelesní plochy s výhledem na funkci služeb a nerušící výroby po r. 2010 na funkci služeb a nerušící
výroby z důvodu, že tato změna vyplývá z Urbanistické studie Libuš - Kunratice
19.4.m/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.4m/2 SURM MHMP do 2.4.2005
19.4.n/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
-veřejnou vyhlášku – oznámení Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 14.2.2005 o
projednávání návrhů zadání změn č. Z 06 ÚP SÚ HMP s termínem pro podání podnětů k návrhům zadání do 2.4.2005
-návrh zadání změny č. Z 1498/06
19.4.n/2 Zastupitelstvo MČ souhlasí
se změnou ÚP SÚ HMP v rozsahu US „Nové Dvory v Praze 4“ v k. ú. Kunratice, Krč, Kamýk a Lhotka spočívající ve
změně funkčního využití ploch dle projednané urbanistické studie
z důvodu, že tato změna vyplývá z Urbanistické studie Nové Dvory v Praze 4
19.4.n/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.4n/2 SURM MHMP do 2.4.2005
K bodu 5
19.5.1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
-veřejnou vyhlášku – oznámení Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 14.2.2005 o
projednávání návrhu zadání změny č. Z 1000/00 ÚP SÚ HMP s termínem pro podání podnětů k návrhům zadání do
2.4.2005z důvodu, že MČ Praha – Kunratice nemá dostatečné kapacity k tomu, aby se uvedenou změnou, která se týká
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, mohla seriózně zabývat
19.5.2 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.5/1 SURM MHMP do 2.4.2005
K bodu 6
19.6.1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
návrh p. Havrdy, manželů Novotných, Manželů Damianidisových, manželů Moličových a manželů Dolských na změnu
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 2352/1, 2, 4, 10, 11, 12, 20, 21 a 22 v k. ú.
Kunratice z funkce sady a zahrady a přírodní nelesní plochy na čistě obytné území za současného rozšíření biokoridoru
při ul. V Honu
19.6.2 Zastupitelstvo MČ souhlasí
se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 2352/1, 2, 4, 10, 11, 12, 20, 21 a 22 v k.
ú. Kunratice z funkce sady a zahrady a přírodní nelesní plochy na čistě obytné území za současného rozšíření
biokoridoru při ul. V Honu z důvodu, že pokládá toto řešení za reálnou cestu, jak zrealizovat biokoridor při ul. V Honu
19.6.3 Zastupitelstvo MČ doporučuje
- připojit ke změně i vynětí ul. Nad Šeberákem z funkce přírodní nelesní plochy a nahradit tuto funkci funkcí čistě
obytné území

- připojit ke změně zmenšení biokoridoru o část, která tvoří pokračování ul. V Honu severním směrem až ke křižovatce
s ul. K Jelenám, a nahradit tuto část biokoridoru čistě obytnou funkcí z důvodu usnadnění řešení dopravní obsluhy
přilehlých čistě obytných území (tj. legalizovat stávající komunikaci).
19.6.4 Zastupitelstvo MČ ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 19.6/2 a 19.6/3 SURM MHMP, termín do 10.4.2005
K bodu 7
19.7.a/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
-sdělení MHMP/ROZ 2/35/2005 z 4.3.2004 o přidělení účelové investiční dotace 9,10 tis. pro Místní knihovnu na nákup
knih
-návrh změny rozpočtu č. 1. takto:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 9,10 tis. Kč
Výdaj: par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 9,10 tis. Kč
Obě strany doklad 8004, UZ 81, ORJ 6
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 16.3.2005 schválit změnu č.1
19.7.a/2 Zastupitelstvo MČ schvaluje
změnu rozpočtu č. 1., zvýšení o účelovou neinvestiční dotaci 9,10 tis. Kč pro Místní knihovnu na nákup knih takto:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 9,10 tis. Kč
Výdaj: par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 9,10 tis. Kč
Obě strany doklad 8004, UZ 81, ORJ 6.
19.7.a/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 30.4.2005
19.7.b/1 Zastupitelstvo MČ bere na vědomí
návrh textu Čestného prohlášení, který vyplývá ze zákona č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb. o střetu
zájmu
19.7.b/2 Zastupitelstvo MČ schvaluje
text Čestného prohlášení člena ZMČ Praha – Kunratice, kterým podává oznámení o činnostech dle ust. § 5 zákona č.
238/1992 Sb. o střetu zájmu
19.7.b/3 Zastupitelstvo MČ ukládá
tajemnici předat Čestná prohlášení do 30.3.2005 kontrolnímu výboru ZMČ Praha - Kunratice

