2.zasedání Zastupitelstva M -Praha-Kunratice –19.12.2002

USNESENÍ

z 2.zasedání Zastupitelstva M Praha – Kunratice
konaného dne 19.12.2002
Zastupitelstvo M
schvaluje
návrhovou komisi ve složení:
pan Vaní ek Vilém
Ing. Mydlar ík Svatomír
bere na v dom
Ov ovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:
Ing. Alin ová Lenka
Mgr. Fork Ji í
souhlasí
s následujícím programem dnešního jednání:
1)Projednání rozpo tových zm n . 14 a 15
2) Projednání rozpo tových úprav . 9, 10, 11, 12 a 13
3) Projednání návrhu na odpis pohledávky ve výši 127 258,80 K
4) Projednání daru (jednorázových odm n) len m zastupitelstva a pracovním orgán m M
Praha – Kunratice za II. pololetí r. 2002
5) Projednání úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy . U0121
6) Jmenování knihovníka Místní ve ejné knihovny a projednání z izovací listiny MVK
7) Projednání žádosti M Praha – Kunratice o sv ení pozemku . parc. 2417/2 v k. ú.
Kunratice – travní porost (vlastník Hl. m. Praha) z d vodu jednotné údržby ve ejné zelen
8) Z ízení v cného b emene pro firmu Sitel, s.r.o. z d vodu pot eby uložení optického kabelu
na trase Praha – Plze na pozemcích M Praha – Kunratice . parc. 2358/3, 2523/2, 2369/3,
2601/1, 2437/2, 2474/2, 2584, 2383/2, 2476/3 a 2484/1 v k. ú.Kunratice a na pozemku . parc.
1422/3 v k. ú. Šeberov (dle PK . 490/2 k. ú. Kunratice)
9) Revokace usnesení bodu 1.10.1 z 1. zasedání ZM .
10) R zné
K bodu 1
bere na v domí
2.1a).1. Zastupitelstvo M
- dopis MHMP ROZ/2/2002 z 4.11.2002 o poskytnutí neinvesti ní dotace MHMP 178,0 tis.
na financování voleb do zastupitelstva obce
- návrh zm ny rozpo tu . 14., zvýšení o neinvesti ní dotaci MHMP 178,0 tis na volby do
zastupitelstva obce takto:
P íjem: tis. K
Pol. 4111 neinvesti ní p ijaté dotace z všeobecné správy SR
178,0 tis
Výdaj:
Par. 6115, pol. 5112, volby do územních zastupitelských sbor ,
ostatní osobní výdaje
75,0 tis.
Par. 6115, pol. 5119, volby do územních zastupitelských sbor ,
platby za proved. prací
1,0 tis.
Par. 6115, pol. 5139, volby do územních zastupitelských sbor ,
nákup materiálu
15,0 tis.
par. 6115, pol. 5169, volby do územních zastupitelských sbor ,
nákup služeb
80,0 tis.
3,5 tis.
par. 6115, pol. 5173, volby do územních zastupitelských sbor , cestovné
par. 6115, pol. 5175, volby do územních zastupitelských sbor , pohošt ní
3,5 tis.

par. 6115 celkem
178,0 tis
Ob strany doklad 8068, ORJ 09, UZ 98187.
- doporu ení starostky na základ stanoviska dle zápisu z jednání dne 9.12.2002 schválit
zm nu rozpo tu . 14.
2.1.a).2. Zastupitelstvo M
schvaluje
P íjem: tis. K
Pol. 4111 neinvesti ní p ijaté dotace z všeobecné správy SR
178,0 tis
Výdaj:
par. 6115, pol. 5112, volby do územních zastupitelských sbor ,
ostatní osobní výdaje
75,0 tis.
par. 6115, pol. 5119, volby do územních zastupitelských sbor ,
platby za proved. prací
1,0 tis.
par. 6115, pol. 5139, volby do územních zastupitelských sbor ,
nákup materiálu
15,0 tis.
par. 6115, pol. 5169, volby do územních zastupitelských sbor ,
nákup služeb
80,0 tis.
par. 6115, pol. 5173, volby do územních zastupitelských sbor , cestovné
3,5 tis.
par. 6115, pol. 5175, volby do územních zastupitelských sbor , pohošt ní
3,5 tis.
par. 6115 celkem
178,0 tis
Ob strany doklad 8068, ORJ 09, UZ 98187.
ukládá
2.1.a).3 Zastupitelstvo M
- tajemnici ÚM podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.12.2002.
2.1.b).1 Zastupitelstvo M
bere na v domí
- rozhodnutí ministerstva kultury j.: 15980/2002 z 30.10.2002 o poskytnutí neinvesti ního
p ísp vku 100,0 tis. v rámci Havarijního programu na obnovu nemovité kulturní památky
hospodá ských budov areálu zámku Kunratice.
- návrh zm ny rozpo tu . 15., zvýšení o neinvesti ní dotaci 100,0 tis z Havarijního
programu ministerstva kultury R na opravu st echy hospodá ských budov areálu zámku
Kunratice, 2. etapa takto:
P íjem:
Pol. 4116 ostatní neinvesti ní p ijaté dotace ze státního rozpo tu
100,0 tis.
Výdaj:
Par. 3322, pol. 5171 zachování a obnova kulturních památek, opravy
a údržba
100,0 tis.
Ob strany ORJ 0601, UZ 34055, íslo dokladu sd lí MHMP
P ísp vek podléhá vypo ádání se státním rozpo tem prost ednictvím rozpo tu HMP. Termín
k p edložení vyú tování nám bude MHMP sd len.
- doporu ení starostky na základ stanoviska dle zápisu z jednání dne 9. 12. 2002 schválit
zm nu rozpo tu . 14.
2.1.b).2
schvaluje
zm nu rozpo tu . 15., zvýšení o neinvesti ní dotaci 100,0 tis. z Havarijního programu
ministerstva kultury R na opravu st echy hospodá ských budov areálu zámku Kunratice, 2.
etapa takto:
P íjem:
Pol. 4116 ostatní neinvesti ní p ijaté dotace ze státního rozpo tu
100,0 tis.

Výdaj:
Par. 3322, pol. 5171 zachování a obnova kulturních památek, opravy
a údržba
100,0 tis.
Ob strany ORJ 0601, UZ 34055, íslo dokladu sd lí MHMP
2.1.b).3
ukládá
- tajemnici ÚM podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.12.2002 a zajistit
p edložení vyú tování p ísp vku v termínu dle sd lení MHMP.
K bodu 2
2.2.a).1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- návrh úpravy rozpo tu . 9., p esun ástky 230,0 tis. pro par. 2321 odvád ní a išt ní
odpadních vod takto:
Snižuje se:
par. 3635, pol. 6119 územní plánování, nákup nehmotného inv. majetku
- 230,0 tis.
Zvyšuje se:
par. 2321, pol. 5171 odvád ní a išt ní odpadních vod, opravy a udržování
+ 130,0 tis.
par. 2321, pol. 6121 odvád ní a išt ní odpadních vod, budovy, haly, stavby
+ 100,0 tis.
- doporu ení starostky na základ stanoviska dle zápisu z jednání dne 9.12.2002 schválit
zm nu rozpo tu . 14.
2.2.a). 2.
s c h v a l u je
úpravu rozpo tu . 9., p esun ástky 230,0 tis pro par. 2321 odvád ní a išt ní odpadních vod
takto:
Snižuje se:
par. 3635, pol. 6119 územní plánování, nákup nehmotného inv. majetku
- 230,0 tis.
Zvyšuje se:
par. 2321, pol. 5171 odvád ní a išt ní odpadních vod, opravy a udržování
+ 130,0 tis.
par. 2321, pol. 6121 odvád ní a išt ní odpadních vod, budovy, haly, stavby
+ 100,0 tis.
2.2.a).3.
ukládá
- tajemnici ÚM podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.12.2002.
2.2.b).1 Zastupitelstvo M
bere na v domí
- návrh úpravy rozpo tu . 10., p esun ástky 100,0 tis. pro par. 3319 záležitosti kultury
takto:
snižuje se:
par. 3635, pol. 6119 územní plánování, nákup nehmotného inv. majetku
- 100,0 tis.
zvyšuje se:
par. 3319, pol. 5169 záležitosti kultury, nákup služeb
+ 100,0 tis.
- doporu ení starostky na základ stanoviska dle zápisu z jednání dne 9.12.2002 schválit
zm nu rozpo tu . 14.
2.2.b).2.
schvaluje
úpravu rozpo tu . 10., p esun ástky 100,0 tis pro par. 3319 záležitosti kultury takto:
snižuje se:
par. 3635, pol. 6119 územní plánování, nákup nehmotného inv. majetku
- 100,0 tis.
zvyšuje se:
par. 3319, pol. 5169 záležitosti kultury, nákup služeb
+ 100,0 tis.
2.2.b).3.
ukládá
- tajemnici ÚM podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.12.2002.
2.2.c).1 Zastupitelstvo M
bere na v domí
- návrh zm ny rozpo tu . 11., p esun ástky 65,0 tis. na par. 3612 bytové hospodá ství pro
stavební úpravy objektu Gol ova 24 takto:

snižuje se:
par. 3635, pol. 6119 územní plánování, nákup nehmotného inv. majetku
- 65,0 tis.
p esouvá se na:
par. 3612, pol. 6121 bytové hospodá ství, budovy, haly, stavby
+ 65,0 tis.
- doporu ení starostky na základ stanoviska dle zápisu z jednání dne 9.12.2002 schválit
zm nu rozpo tu . 14.
2.2.c).2.
schvaluje
Zm nu rozpo tu . 11., p esun ástky 65,0 tis. na par. 3612 bytové hospodá ství pro stavební
úpravy objektu Gol ova 24 takto:
snižuje se:
par. 3635, pol. 6119 územní plánování, nákup nehmotného inv. majetku
- 65,0 tis.
p esouvá se na:
par. 3612, pol. 6121 bytové hospodá ství, budovy, haly, stavby
+ 65,0 tis.
2.2.c).3.
ukládá
- tajemnici ÚM podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.12.2002.
2.2.d).1 Zastupitelstvo M
bere na v domí
- návrh úpravy rozpo tu . 12., p esun ástky 96,0 tis. v rámci paragrafu 5512 požární
ochrana takto:
snižuje se:
par. 5512, pol. 5137 požární ochrana, drobný hmotný investi ní a
neinvesti ní majetek
- 96,0 tis.
p esouvá se na:
par. 5512, pol. 5171 požární ochrana, opravy a udržování
+ 40,0 tis.
par. 5512, pol. 6122 požární ochrana, stroje, p ístroje a za ízení
+ 5,0 tis.
par. 5512, pol. 6121 požární ochrana, budovy, haly, stavby
+ 51,0 tis.
- doporu ení starostky na základ stanoviska dle zápisu z jednání dne 9. 12. 2002 schválit
zm nu rozpo tu . 14.
2.2.d).2.
schvaluje
úpravu rozpo tu . 12., p esun ástky 96.0 tis. v rámci paragrafu 5512 požární ochrana takto:
snižuje se:
par. 5512, pol. 5137 požární ochrana, drobný hmotný investi ní a
- 96,0 tis.
neinvesti ní majetek
p esouvá se na:
par. 5512, pol. 5171 požární ochrana, opravy a udržování
+ 40,0 tis.
par. 5512, pol. 6122 požární ochrana, stroje, p ístroje a za ízení
+ 5,0 tis.
par. 5512, pol. 6121 požární ochrana, budovy, haly, stavby
+ 51,0 tis.
2.2.d).3.
ukládá
- tajemnici ÚM podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.12.2002.
2.2.e).1 Zastupitelstvo M
bere na v domí
- návrh úpravy rozpo tu . 13., p esun ástky 174,0 tis. K z par. 6112, pol. 5114
(zastupitelstva obcí, odstupné) áste n na par. 6112, pol. 5112 (zastupitelstva obcí,
ostatní osobní výdaje) ve výši 104,0 tis. K a áste n na par. 6171, pol. 511 ( innost
místní správy, platy zam stnanc ) ve výši 70,0 tis K .
2.2.e).2.
souhlasí
- úpravou rozpo tu . 13., tj. p esunem ástky 174,0 tis. K z par. 6112, pol. 5114
(zastupitelstva obcí, odstupné) áste n na par. 6112, pol. 5112 (zastupitelstva obcí,
ostatní osobní výdaje) ve výši 104.0 tis. K a áste n na par. 6171, pol. 5111 ( innost
místní správy, platy zam stnanc ) ve výši 70,0 tis. K .
2.2.e).3.
ukládá
- tajemnici ÚM podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.12.2002.

K bodu 3
2.3.1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- odpis pohledávky ve výši 127.258,80 K za Pavla Barance, p edstavující dlužné nájemné
za užívání bytu v bytovém dom K Zeleným domk m p. 631M za dobu od roku 19982001 z d vodu nedobytnosti dle p edložené d vodové zprávy.
2.3.2.
schvaluje
- odpis pohledávky ve výši 127.258,80 K za Pavla Barance, p edstavující dlužné nájemné
za užívání bytu v bytovém dom k Zeleným domk m p. 631 M za dobu od roku 19982001 z d vodu nedobytnosti dle p edložené d vodové zprávy.
2.3.3.
ukládá
- starostce prost ednictvím tajemnice ÚM zajistit ú etní odpis p edm tné pohledávky.
K bodu 4
2.4.1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- návrh starostky na základ projednání s bývalým i sou asným p edsedou finan ního
výboru dne 9.12.2002 na odsouhlasení finan ního daru (jednorázové odm ny) za II.
pololetí roku 2002 starostce, zástupc m starostky a p edsed m výbor a komisí za rok
2002 len m a tajemník m komisí, sboru pro ob anské záležitosti, redak ní rad
Kunratického zpravodaje, editeli Z%S, editelce MŠ, vedoucí ŠJ a lenu MP p. Filipovi
s od vodn ním: osobní p isp ní p i zajiš ování investi ních prost edk pro M PrahaKunratice u starostky a zástupc starostky a zodpov dný a ob tavý p ístup p i zajiš ování
chodu jednotlivých výbor ,komisí, KZ, SPOZ, ZŠ, MŠ a ŠJ u ostatních (u p. Filipa ú ast
na jednáních komise dopravy a ve ejného po ádku).
2.4.2.
souhlasí
S vyplacením finan ního daru (jednorázové odm ny) za práci v II. pololetí roku 2002
- starostce a uvoln nému zástupci starostky ve výši 1,5 m sí ní odm ny
- neuvoln ným zástupc m starostky ve výši 1 m sí ní odm ny
- p edsedovi revizního výboru a p edsedovi stavební a plánovací komise ve výši 5.000,- K
- p edsedkyni finan ního výboru sociální, zdravotní a bytové komise ve výši 8.500,- K
S vyplacením finan ního daru (jednorázové odm ny) za práci v roce 2002
- finan nímu výboru (tj. len m a tajemnici výboru) ve výši 13.500,- K
- kontrolnímu výboru (tj. len m a tajemnici výboru) ve výši 22.000l- K
- stavební a plánovací komisi (tj. len m a tajemnici výboru) ve výši 11.000,- K
- komisi dopravy, ve ejného po ádku, životního prost edí a ve ejné zelen (tj. len m a
tajemníkovi komise) ve výši 26.000,- K
- sociální, zdravotní a bytové komisi (tj. len m a tajemnici komise) ve výši 20.000,- K
- redakci Kunratického zpravodaje ve výši 12.000,- K
- sboru pro ob anské záležitosti ve výši 6.000,- K
- editeli ZŠ p. epelákovi ve výši 5.000,- K
- editelce MŠ paní Filipové M. ve výši 8.000,- K
- editelce ŠJ ve výši 6.000,- K
lenovi MP p. Filipovi ve výši 2.500,- K
s tím, že dary jednotlivým len m výbor a komisí budou rozd leny dle návrhu p íslušného
p edsedy výboru i komise
2.4.3.
ukládá
- starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 2.4.2. v termínu do 7.1.2003.

K bodu 5
2.5.1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- Žádost Sekce útvaru rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy o vyjád ení M PrahaKunratice k úprav ÚPn HMP . U 0121 spo ívající ve zvýšení kódu míry využití území
z kódu „A9“ na kód „C9“ v termínu do 20.12.2002.
2.5.2.
nesouhlasí
- s úpravou ÚPn HMP . U 0121 spo ívající ve zvýšení k´du míry využití území z kódu
„A9“ na C9“.
2.5.3.
ukládá
- starostce zajistit podání informací o rozhodnutí bodu 2.5.2. SURM MHMP, termín do
20.12.2002.
K bodu 6
2.6.1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- Text z izovací listiny Místní ve ejné knihovny v Praze-Kunraticích v plném zn ní a žádost
o evidenci ve ejné knihovny podle p iloženého návrhu.
- Návrh na jmenování pí. Zahrádkové knihovnicí Místní ve ejné knihovny v Kunraticích.
2.6.2.
souhlasí
- S textem z izovací listiny Místní ve ejné knihovny v Praze-Kunraticích v plném zn ní a
žádostí o evidenci ve ejné knihovny podle p iloženého návrhu.
- Se jmenováním paní Zahrádkové knihovnicí Místní ve ejné knihovny v Kunraticích.
2.6.3.
ukládá
- Starostce zajistit písemnou formu jmenování knihovnice paní Zahrádkové, evidenci
ve ejné knihovny a vyhotovení knihovního ádu. Termín ihned.
K bodu 7
bere na v domí
2.7.1. Zastupitelstvo M
- Žádost M Praha-Kunratice na H. m sto Praha, odbor správy majetku, o sv ení majetku
hl. m sta Prahy do správy M stské ásti Praha-Kunratice. Jedná se o pozemkovou parcelu
. parc. 2417/2, travní porost, o vým e 0,2377 ha, v k.ú. Kunratice.
2.7.2.
souhlasí
- Aby pozemková parcela . par. 2417/2, travní porost o vým e 0,2377 ha v k.ú. Kunratice
byla sv ena do správy M Praha-Kunratice.
2.7.3.
ukládá
- Starostce ing. arch. Ivan Kabelové zajistit pln ní.
K bodu 8
2.8.1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- Zn ní Smlouvy o z ízení v cného b emene mezi M Praha-Kunratice a SITEL, spol. s r.o.
na pozemky . parc. 2358/3, 2523/2, 2369/3, 2601/1, 2437/2, 2474/2, 2584, 2484/1,
2624/3, 2621/3 vše k.ú. Kunratice
2.8.2.
souhlasí
- s návrhem na vklad práva odpovídajícího v cnému b emeni k pozemk m . parc. 2358/3,
2523/2, 2369/3, 2601/1, 2437/2, 2474/2, 2584, 2484/1, 2624/3, 2621/3 vše k.ú. Kunratice
2.8.3.
ukládá
- Starostce M Praha-Kunratice ing. arch. Ivan Kabelové prost ednictvím tajemnice ÚM
zajistit podepsání p edložené Smlouvy.

K bodu 9
2.9.1. Zastupitelstvo M
bere na v domí
- Návrh na revokaci usnesení . 1.10.1. 1. ustavujícího zasedání ZM Praha-Kunratice ze
dne 27.11.2002.
2.9.2.
opravuje
- Usnesení . 1.10.1. 1.ustavujícího zasedání ZM ze dne 27.11.2002, které se týká
Z izovací listiny MŠ takto: Mate ská škola, Praha – Kunratice, P edškolní 880
2.9.3.
ukládá
Starostce M a zástupci starostky Mgr. Forkovi zajistit opravu Z izovací listiny Mate ské
školy Praha-Kunratice, P edškolní 880.
K bodu 10
2.10.1. Zastupitelstvo M
pov
uje
a) Starostku M , zástupce starostky a p edsedu finan ního výboru k projednání a
schválení záv re ných úprav rozpo tu M Praha-Kunratice za rok 2002.
b) k podepisování doložky podle § 43 Zákona o hlavním m st Praze leny zastupitelstva
Ing. Alin ovou Lenku a ing. Vrbu Jaroslava.

