Usnesení

ze 20. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
ze dne 24. května 2005

Zastupitelstvo MČ schvaluje
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Fork Jiří, p. Matoušková Kateřina
Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva:Ing. Alinčová Lenka, p. Vaníček Vilém
souhlasí
s následujícím programem dnešního jednání:

Program:
1) Projednání rozdělení hospodářského výsledku VHČ MČ roku 2004 a změn rozpočtu MČ pro rok
2005 č. 2 - 5
2) Projednání úprav rozpočtu MČ pro rok 2005 č. 1 a 2
3) Projednání zprávy o kontrole hospodaření MČ v roce 2004
4) Projednání částečné revokace usnesení č. 16.3 z 11.11.2004 (prodej pozemků firmě Kunratice project
s.r.o.)
5) Projednání záměru MČ na prodej pozemků č. parc. 708/24 –32 v k. ú. Kunratice (pozemky pod
garážemi při bytových domech č.p. 631 – 633 při ul. K Zeleným domkům)
6) Projednání návrhů na změnu Územního plánu hl. m. Prahy :
a. na pozemku č. parc. 2368/5 v k. ú. Kunratice ve vlastnictví hl. m. Prahy z funkce přírodní
nelesní plochy na funkci sloužící oddechu
b. na části pozemků č. parc. 2356/108, 2356/108 a 2356/106 v k. ú. Kunratice z funkce nelesní
zeleň na čistě obytné území
7) Projednání uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha – Kunratice a dobrovolným Svazkem obcí
pro dopravu v pražském jižním regionu
8) Projednání sloučení základní školy v Předškolní ul. a školní jídelny v Předškolní ul. v Praze Kunraticích
9) Projednání nové zřizovací listiny základní školy v Předškolní ulici
10) Projednání daru Městské části Praha 11
11) Různé
K bodu 1
20.1.a)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh na rozdělení, hospodářského výsledku z podnikatelské činnosti roku 2004, tj. zapojení do rozpočtu
hlavní činnosti roku 2005:
hospodářský výsledek roku 2004 4 022 423,39 Kč
zapojení do rozpočtu hlavní činnosti 4 020 000,00 Kč
ponechat na účtu VHČ 2 423,39 Kč
- doporučení starostky na základě souhlasu finančního výboru ze dne 16.5.2005 schválit návrh na rozdělení
hospodářského výsledku z podnikatelské činnosti roku 2004.
20.1.a)2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti roku 2004 v částce4 020 000,00 Kč na
posílení rozpočtu hlavní činnosti roku 2005.
20.1.a)3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit, aby rozhodnutí tohoto bodu bylo provedeno v souladu s finančními předpisy.
20.1.b)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí

-návrh změny rozpočtu č. 2., snížení příjmů i výdajů rozpočtu v důsledku působnosti školského zákona
č.561/2004 Sb. pro Mateřskou a Základní školu Kunratice:
Příjem: pol. 2111 příjmy z poskytování služeb, par. 3111 předškolní zařízení, -240,00 tis. Kč
pol. 2111 příjmy z poskytování služeb, par. 3113 základní školy, -85,00 tis. Kč
snížení celkem -325,00 tis. Kč
Výdaje:par. 3111 předškolní zařízení, pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným PO-150,00 tis. Kč
par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným PO-85,00 tis. Kč
par. 3745 péče o vzhled obcí, pol. 5169 nákup ostatních služeb,ORJ 02-90,00 tis. Kč
snížení celkem
-325,00 tis.Kč
-doporučení starostky podle stanoviska fin. výboru ze dne 16.5.2005 schválit změnu č. 2.
20.1.b)2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 2., snížení příjmů i výdajů rozpočtu v důsledku působnosti školského zákona č.561/2004 Sb.
pro Mateřskou a Základní školu Kunratice:
Příjem: pol. 2111 příjmy z poskytování služeb, par. 3111 předškolní zařízení,-240,00 tis. Kč
pol. 2111 příjmy z poskytování služeb, par. 3113 základní školy,-85,00 tis. Kč
snížení celkem
-325,00 tis. Kč
Výdaje:par. 3111 předškolní zařízení, pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným PO -150,00 tis. Kč
par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným PO -85,00 tis. Kč
par. 3745 péče o vzhled obcí, pol. 5169 nákup ostatních služeb,ORJ 02 -90,00 tis. Kč
snížení celkem
-325,00tis. Kč
20.1.b)3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.5.2005.
20.1.c)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
-návrh změny č. 3., zvýšení o 560,00 tis. Kč odvodu z výtěžku výherních hracích přístrojů
Příjem: pol. 1351 odvod výtěžku z provozování loterií, ORJ 09 560,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 02 560,00tis.Kč
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru za dne 16.5.2005 schválit změnu č. 3.
20.1.c)2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 3., zvýšení o 560,00 tis. Kč odvodu z výtěžku výherních hracích přístrojů
Příjem: pol. 1351 odvod výtěžku z provozování loterií, ORJ 09 560,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 02
560,00 tis.Kč
20.1.c)3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.5.2005.
20.1.d)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 4., zvýšení o 4 020,00 tis. Kč - zapojení výsledku hospodaření z podnikatelské činnosti
roku 2004:
Příjem:pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti,ORJ 10
4 020,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
4 020,00 tis. Kč
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 16.5.2005 schválit změnu č. 4.
20.1.d)2 Zastupitelstvo MČ
schvaluj e
změnu rozpočtu č. 4., zvýšení o 4 020,00 tis. Kč - zapojení výsledku hospodaření z podnikatelské činnosti roku
2004:
Příjem:pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti,ORJ 10 4 020,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10 4 020,00 tis. Kč

20.1.d)3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.5.2005.
20.1.e)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
-návrh změny č. 5., zvýšení o 300,00 tis. Kč - zapojení odpisů roku 2004:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, ORJ 10 300,00 tis.Kč
Výdaj: par. 3639 komunální služby a územní rozvoj
pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 08 150,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifické rezervy, ORJ 10 150,00 tis. Kč
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 16.5.2005 schválit změnu č. 5.
20.1.e)2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 5., zvýšení o 300,00 tis. Kč - zapojení odpisů roku 2004:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, ORJ 10 300,00 tis.Kč
Výdaj: par. 3639 komunální služby a územní rozvoj,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 08 150,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifické rezervy, ORJ 10 150,00 tis. Kč
20.1.e)3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.5.2005.
K bodu 2
20.2.a)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 1., přesun 310,00 tis. do rezerv v rámci rozpočtu:
snižuje se:
par.3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň, pol. 5169 nákup služeb, ORJ 02 -310,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
310,00 tis. Kč
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 16.5.2005 schválit úpravu č. 1.
20.2.a)2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 1., přesun 310,00 tis. do rezerv v rámci rozpočtu
snižuje se:
par.3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň, pol. 5169 nákup služeb, ORJ 02

-310,00 tis. Kč

přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10

310,00 tis. Kč

20.2.a)3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.5.2005.
20.2.b)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 2., přesun 65,00 tis. ke vrácení poplatků za Mateřskou školu a družinu základní školy:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifické rezervy, ORJ 10 -65,00 tis. Kč
přesouvá se na:

par. 6171 činnost místní správy,
pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, ORJ 09 65,00 tis. Kč
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 16.5.2005 schválit úpravu č. 2.
20.2.b)2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 2., přesun 65,00 tis. ke vrácení poplatků za Mateřskou školu a družinu základní školy:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifické rezervy, ORJ 10 -65,00 tis. Kč
přesouvá se na:par. 6171 činnost místní správy,
pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, ORJ 0965,00 tis. Kč
20.2.b)3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.5.2005.
K bodu 3
20.3.1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
v městské části Praha – Kunratice za rok 2004
K bodu 4
20.4.1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
žádost Kunratice project, 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, 2478/6 (556 m2 odděleno z parc.č. 2478/5 o výměře 874 m2), 2370/25,
2372/33, 2372/67 a 2478/1 o celkové výměře 10 609 m2, k.ú. Kunratice nacházející se v lokalitě mezi
Kunratickou spojkou a ul. Vídeňskou za účelem výstavby skladového areálu Business Park.
20.4.2 Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s revokací usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 11.11.2004 v bodě 3, to znamená, že
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, 2478/6 (556 m2
odděleno z parc.č. 2478/5 o výměře 874 m2), 2370/25, 2372/33, 2372/67 a 2478/1 o celkové výměře 10 609 m2,
k.ú. Kunratice nacházející se v lokalitě mezi Kunratickou spojkou a ul. Vídeňskou společnosti Kunratice project,
s.r.o., Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1, za minimální cenu 1 700,- Kč/m2, tj. minimální cenu za všechny
pozemky ve výši 18 035 300,- Kč.
20.4.3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice zajistit vyvěšení „ZÁMĚRU“ o prodeji těchto pozemků na úřední desku a
postoupit tento záměr ZHMP.
K bodu 5
20.5.1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice o úplatném převodu pozemkových parcel č. 708/24 o výměře 20 m2, 708/25 o
výměře 20 m2, 708/26 o výměře 23 m2, 708/27 o výměře 23 m2, 708/28 o výměře 27 m2, 708/29 o výměře 21 m2,
708/30 o výměře 19 m2, 708/31 o výměře 17 m2 a 708/32 o výměře 18 m2, vše zastavěná plocha garážemi v k.ú.

Kunratice nacházející se v lokalitě jihovýchodně od ul. K Zeleným domkům, viz přílohu.
20.5.2Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úplatný převod pozemků:
pozemku parc.č. 708/24 o výměře 20 m2 panu Štefanovi Vajdovi a paní Janě Vajdové, bytem Praha 4-Kunratice,
K Zeleným domkům čp. 633/36 za cenu 41 000 Kč,
pozemku parc.č. 708/25 o výměře 20 m2 slečně Renatě Mičkové, bytem Praha 4-Kunratice, K Zeleným domkům
čp. 632/34 za cenu 41 000 Kč,
pozemku parc.č. 708/26 o výměře 23 m2 panu Martinovi Vrabcovi, bytem Hodkovice 85, Dolní Břežany, PrahaZápad za cenu 47 150 Kč,
pozemku parc.č. 708/27 o výměře 23 m2 paní Andreje Vališové, bytem Praha 4-Kunratice, K Zeleným domkům
čp. 633/36 za cenu 47 150 Kč,
pozemku parc.č. 708/28 o výměře 27 m2 panu Ing. Zdeňkovi Šmídovi, bytem Praha 4-Kunratice, K Zeleným
domkům 633/36 za cenu 55 350 Kč,
pozemku parc.č. 708/29 o výměře 21 m2 panu Petrovi Kočímu, bytem ul. Steinerova 606, 140 00 Praha 4 za
cenu 43 050 Kč,
pozemku parc.č. 708/30 o výměře 19 m2 panu Oldřichovi Fišerovi a paní Květoslavě Fišerové, bytem Praha 4Kunratice, K Zeleným domkům 631/32 za cenu 38 950 Kč,
pozemku parc.č. 708/31 o výměře 17 m2 panu JUDr. Martinovi Nováčkovi, bytem Praha 4-Kunratice, Vožická
970/1 za cenu 34 850 Kč,
pozemku parc.č. 708/32 o výměře 18 m2 panu Luďkovi Koktovi, bytem Praha 4-Kunratice, K Zeleným domkům
633/36 za cenu 36 900 Kč.
20.5.3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
-starostce MČ Praha-Kunratice podepsat příslušné kupní smlouvy
K bodu 6
20.6.a)1 Zastupitelstvo MČ
navrhuje
změnu Územního plánu hl. m. Prahy na části pozemku č. parc. 2368/5 v k. ú. Kunratice dle přiloženého
situačního plánku z funkce přírodní nelesní plochy na funkci sloužící oddechu
z důvodu, že hl. m. Praha jako vlastník pozemku pronajal uvedený pozemek na dobu 10 let s možností
prodloužení Záchranné brigádě kynologů Praha za účelem zřízení kynologického cvičiště a uvedená změna
Územního plánu je nutná k uvedení územního plánu do souladu s novým využitím pozemku
poznámka: grafická příloha je kopií přílohy nájemní smlouvy mezi HMP a Záchrannou brigádou kynologů
20.6.a)2 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce projednat bod 20.6a)1 s Odborem správy majetku MHMP a zajistit podání informace o uvedeném bodu
SURM MHMP, termín do konce 05/2005
20.6.b)1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh p. Ivana Kuchaře ze dne 9.5.2005 na úpravu již dříve podaného návrhu na změnu Územního plánu hl. m.
Prahy v lokalitě Na Bažantově v k. ú. Kunratice z funkce přírodní nelesní plochy na funkci čistě obytnou
(dřívější návrh se týkal části pozemků č. parc. 2356/106, 108, 130 a 149, současný návrh se týká pouze části
pozemků č. parc. 2356/106, 108 a 130)
20.6.b)2 Zastupitelstvo MČ
revokuje
usnesení č. 3.4f/2 ze dne 26.2.2003 (tj., že Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice souhlasí se změnou ÚPn na
částech pozemků č. parc. 2356/106, 108, 130 a 149 v k. ú. Kunratice z funkce přírodní nelesní plochy na funkci
čistě obytnou)

20.6.b)3 Zastupitelstvo MČ
souhlasí
se změnou Územního plánu hl. m. Prahy na částech pozemků č. parc. 2356/106, 108 a 130 v k. ú. Kunratice
z funkce přírodní nelesní plochy na funkci čistě obytnou
20.6.b)4 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit podání informace o uvedeném bodu SURM MHMP a p. Kuchařovi, termín do konce 05/2005
K bodu 7
20.7.1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
informaci o vytvoření dobrovolného Svazku obcí pro dopravu v pražském jižním regionu se sídlem Budějovická
303, 252 42 Jesenice u Prahy včetně nabídky na přistoupení MČ Praha – Kunratice do uvedeného svazku
20.7.2 Zastupitelstvo MČ
s ouhlasí
souhlasí s podepsáním smlouvy o spolupráci dle ust. paragrafu 21 až 23 zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě
Praze s Dobrovolným Svazkem obcí pro dopravu v pražském jižním regionu se sídlem Budějovická 303, 252 42
Jesenice u Prahy. Znění smlouvy bude dodatečně projednáno ZMČ.
20.7.3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit realizaci bodu 20.8/3, termín dle možnosti co nejdříve
K bodu 8
20.8.1 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 4, Předškolní 418 do příspěvkové organizace Základní
škola, Praha 4, Předškolní 420 podle přílohy č. 1
20.8.2 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ Praha – Kunratice zabezpečit realizaci usnesení
K bodu 9
20.9.1 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
zřizovací listinu Základní školy, Praha 4, Předškolní 420, dle přílohy č. 1, 2 a 3 usnesení, kterou vydává
zřizovatel
20.9.2 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ Praha – Kunratice zabezpečit realizaci usnesení
K bodu 10
20.10.1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh z porady starostky a jejích zástupců na poskytnutí finančního daru ve výši 250.000,-Kč z rozpočtu MČ
Praha – Kunratice, paragraf 3111 jako příspěvek pro MŠ ul. Hroncova Praha 4 – Jižní Město
20.10.2 Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s poskytnutím finančního daru ve výši 250.000,- Kč jako příspěvek pro MŠ ul. Hroncova Praha 4 – Jižní Město
ve dvou splátkách takto:
do června 2005 125.000,- Kč

do prosince 2005 125.000,- Kč
20.10.3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ Praha – Kunratice zajistit vyplacení finančního daru
K bodu 11
20.11. Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
písemné stanovisko k návrhu závěrečného účtu HMP za rok 2004:
Městská část Praha Kunratice souhlasí s tím, že údaje týkající se MČ Praha Kunratice, jsou do návrhu
závěrečného účtu Hlavního města Prahy za rok 2004 shrnuty ve správné výši a návrh finančního vypořádání
s rozpočtem HMP je v souladu s jeho projednáním dne 15.2.2005. K ostatním částem nemá MČ připomínky.

