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.

