Usnesení
z 24. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 13. prosince 2005
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
návrhovou komisi ve složení:Ing. Lenka Alinčová, p. Vilém Vaníček
Ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva: p. Václav Chalupa, Mgr. Jiří Fork
souhlasí
s následujícím programem dnešního jednání:
Program:
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Projednání úprav rozpočtu MČ pro rok 2005 č. 13 - 20
Projednání návrhu na pověření k řešení rozpočtových úprav rozpočtu MČ do konce roku 2005
Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Kunratice a spol. Treinvest s.r.o.
k pozemkové parcele č. 2380/2 v k. ú. Kunratice
Projednání návrhu nové Zřizovací listiny ZŠ v Praze – Kunraticích
Pověření starostky MČ Praha-Kunratice podáním trestního oznámení na Pozemkový fond ČR
Různé

K bodu 1
24.1a)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh úpravy č. 13., posílení par. 3314 knihovna o 40,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifik. rezervy -40,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5011 platy zaměstnanců 10,00 tis. Kč
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5031 pov.pojistné na sociální zabezpečení 1,50 tis. Kč
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5032 pov. pojistné na zdrav. pojištění 3,50 tis. Kč
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5137 drobný hmotný dlouhod. majetek 25,00 tis. Kč
- doporučení starostky po projednání ve finančním výboru dne 6.12.2005 schválit úpravu č. 13.
24.1a)2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úpravu č. 13., posílení par. 3314 knihovna o 40,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifik. rezervy -40,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5011 platy zaměstnanců 10,00 tis. Kč
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5031 pov.pojistné na sociální zabezpečení 1,50 tis. Kč
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5032 pov. pojistné na zdrav. pojištění 3,50 tis. Kč
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5137 drobný hmotný dlouhod. majetek 25,00 tis. Kč
24.1a)3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.1.2006.
24.1b)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 14., par. 3141, Školní jídelna:
snižuje se:
par. 3141 školní stravování, pol. 6351 investiční dotace zřízeným PO -180,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3141 školní stravování, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení 180,00 tis.Kč
- doporučení starostky po projednání ve finančním výboru dne 6.12.2005 schválit úpravu č.14.

24.1b)2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 14., par. 3141, Školní jídelna
snižuje se:
par. 3141 školní stravování, pol. 6351 investiční dotace zřízeným PO -180,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3141 školní stravování, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení 180,00 tis. Kč
24.1b)3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.1.2006.
24.1c)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh úpravy č. 15., posílení par. 3319 kultura o 40,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifik. rezervy -40,00 tis. Kč
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5192 neinvestiční příspěvky a náhrady -5,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5169 nákup ostatních služeb
30,00 tis. Kč
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5175 pohoštění
9,00 tis. Kč
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5179 ostatní nákupy
6,00 tis. Kč
- doporučení starostky po projednání ve finančním výboru dne 6.12.2005 schválit úpravu č. 15.
24.1c)2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úpravu č. 15., posílení par. 3319 kultura o 40,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifik. rezervy -40,00 tis. Kč
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5192 neinvestiční příspěvky a náhrady -5,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5169 nákup ostatních služeb 30,00 tis. Kč
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5175 pohoštění 9,00 tis. Kč
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5179 ostatní nákupy 6,00 tis. Kč
24.1c)3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.1.2006
24.1d)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 16., posílení paragrafu 6112 zastupitelstva obcí o 55,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy -55,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5023 odměny členů zastupitelstev 55,00 tis. Kč
- doporučení finančního výboru ze dne 6.12.2005 schválit úpravu č. 16.
24.1d)2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 16., posílení paragrafu 6112 zastupitelstva obcí o 55,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy -55,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5023 odměny členů zastupitelstev 55,00 tis. Kč
24.1d)3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici Úřadu městské části podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.1.2006 a zajistit provedení
v souladu s finančními předpisy.
Návrh usnesení
k bodu 1.e). 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice dne 13.12.2005
24.1e)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí

- návrh úpravy č. 17., posílení par. 6171 činnost místní správy o 40,00 tis. Kč
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy -40,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5011 platy zaměstnanců 40,00 tis. Kč
- doporučení starostky po projednání ve finančním výboru dne 6.12.2005 schválit úpravu č. 17.
24.1e)2.) Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úpravu č. 17., posílení par. 6171 činnost místní správy o 40,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy -40,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5011 platy zaměstnanců 40,00 tis. Kč
24.1e)3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici Úřadu městské části podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.1.2006 a zajistit provedení
v souladu s finančními předpisy.
24.1f)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh úpravy č. 18., přesun 10,00 tis. Kč pro par. 3421, položka neinvestiční příspěvky a náhrady:
snižuje se:
par. 2334 revitalizace říčních systémů, pol. 5169 nákup služeb -10,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3421 využití volného času dětí a mládeže,
pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 10,00 tis. Kč
24.1f)2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úpravu č. 18., přesun 10,00 tis. Kč pro par. 3421, položka neinvestiční příspěvky a náhrady:
snižuje se:
par. 2334 revitalizace říčních systémů, pol. 5169 nákup služeb -10,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3421 využití volného času dětí a mládeže,
pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 10,00 tis. Kč
24.1f)3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.1.2006.
24.1g)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 19., posílení par. 3745 veřejná zeleň o 110,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy -110,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5171 opravy a údržba 110,00 tis. Kč
24.1g)2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 19., posílení par. 3745 veřejná zeleň o 110,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy -110,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5171 opravy a údržba 110,00 tis. Kč
24.1g)3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.1.2006.
24.1h)1 Zastupitelstvo MČ
předběžně souhlasí
s úpravou rozpočtu č. 20., úprava rozpočtu paragrafu 6171 činnost místní správy.

K bodu 2
24.2.Zastupitelstvo MČ
schvaluje
vydání souhlasu starostce MČ a předsedovi finančního výboru k provedení rozpočtových opatření v období od
14.12.2005 do 31.12.2005 v objemu do 200,00 tis.
Zpráva o provedených rozpočtových opatřeních bude Zastupitelstvu MČ předložena ke schválení na prvním
zasedání v roce 2006.
K bodu 3
24.3.1Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Kunratice a společností Treinvest s.r.o., Třebízského
3020, 415 01 Teplice zastoupené jednatelem Jaroslavem Třešňákem k pozemkové parcele č. 2380/2 – jiná
plocha v k.ú. Kunratice a návrh na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkové parcele č. 2380/2
– jiná plocha v k.ú. Kunratice
24.3.2Zastupitelstvo MČ
souhlasí
se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Kunratice a společností Treinvest s.r.o.,
Třebízského 3020, 415 01 Teplice zastoupené jednatelem Jaroslavem Třešňákem k pozemkové parcele č. 2380/2
– jiná plocha v k.ú. Kunratice a návrhem na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkové parcele
č. 2380/2 – jiná plocha v k.ú. Kunratice
24.3.3Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivaně Kabelové podepsat předloženou smlouvu a zajistit na
Katastrálním úřadě návrh na vklad práva dle této smlouvy
termín 31.1.2006.
K bodu 4
24.4.1Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu zřizovací listiny Základní školy, Praha 4, Předškolní 420, dle přílohy č. 1, 2, 3 a 4 usnesení, kterou vydává
zřizovatel.
24.4.2Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice zabezpečit realizaci usnesení
K bodu 5
24.5.1Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh k podání žaloby o nahrazení projevu vůle mezi žalobcem: MČ Praha-Kunratice a Pozemkovým fondem ČR
24.5.2Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
údaje o osobách, údaje o nárocích uvedených v žalobě, která je přiložena k návrhu tohoto usnesení.
24.5.3Zastupitelstvo MČ
zmocňuje a pověřuje
starostku MČ k vypracování a podání trestního oznámení na PF ČR, jehož vzorový návrh (který se může lišit od
formálního zpracování) je přiložen k návrhu tohoto usnesení.
K bodu 6 – Různé
24.6a)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
informaci přítomných zástupců T-Mobile o možnosti instalace antén T-Mobile na ZŠ
24.6a)2 Zastupitelstvo MČ
neschvaluje
možnost další diskuse o instalaci antén T-Mobile na ZŠ

24.6b)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
18.
informaci o neoprávněném užívání části pozemku č. parc. 2465 o výměře 27 m2
19.
rozhodnutí z porady starostky a jejích zástupců o pronájmu výše uvedeného pozemku
24.6b)2 Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s pronájmem části pozemku č. parc. 2465 o výměře 27 m2 na dobu neurčitou (nejdéle do doby zpracování PD)
za 4.000,- Kč/rok
24.6b)3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice zabezpečit realizaci usnesení

