USNESENÍ
Z 26. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 9.8.2010

Zastupitelstvo MČ
návrhovou komise ve složení

ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

volí
pí. Aschenbrenerová Jaroslava
Ing. Oto Potluka

Ing. Pubrdle Jiří
p. Vraný Jiří
souhlasí

s následujícím programem:
Program :
1) Projednání změn rozpočtu MČ č. 13-15 a úpravy rozpočtu č. 4
2) Projednání dodatku k nájemní smlouvě s firmou Scionius, a.s.
3) Projednání žádosti o převod budovy kunratického zámku a části zámeckého parku
z vlastnictví státu – Národního muzea Praha do vlastnictví HMP – MČ PrahaKunratice.
4) Projednání úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č.
parc. 1514 a 1515 v k.ú. Kunratice
5) Různé
a) Projednání daru obci Kunratice u Cvikova postižené povodněmi
b) Úprava rozpočtu č. 5

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.1a/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 13., zvýšení o zařazení prostředků minulých let 4 000,00 tis. Kč na
financování akcí Rekonstrukce a přístavba budovy školní jídelny s využitím pro další třídy
Mateřské školy a Fotovoltaická elektrárna na budově ZŠ:
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech, ORJ 04
4 000,00 tis. Kč
par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 budovy, haly, stavby,
ORJ 04, ORG 40845
1 800,00 tis. Kč
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 04
2 200,00 tis. Kč
Obě strany doklad 108.
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 28.7.2010 návrh schválit.
26.1a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 13., zvýšení o zařazení prostředků minulých let 4 000,00 tis. Kč na
financování akcí Rekonstrukce a přístavba budovy školní jídelny s využitím pro další třídy
Mateřské školy a Fotovoltaická elektrárna na budově ZŠ:
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků
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na bankovních účtech, ORJ 04
par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 budovy, haly, stavby,
ORJ 04, ORG 40845
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 04
Obě strany doklad 108.

4 000,00 tis. Kč
1 800,00 tis. Kč
2 200,00 tis. Kč

26.1a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2010.

26.1b/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 14., zvýšení o 1 601,50 tis. Kč, tj. vrácení 100% odvedené daně
z příjmu z hospodářské činnosti MČ roku 2009:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, ORJ 10
1 601,50 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy, pol. budovy, haly, stavby, ORJ 04
1 000,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
601,50 tis. Kč
Obě strany doklad 8045, UZ 99;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 28.7.2010 návrh schválit.
26.1b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 14., zvýšení o 1 601,50 tis. Kč, tj. vrácení 100% odvedené daně z příjmu
z hospodářské činnosti MČ roku 2009:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, ORJ 10
1 601,50 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy, pol. budovy, haly, stavby, ORJ 04
1 000,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
601,50 tis. Kč
Obě strany doklad 8045, UZ 99.
26.1b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2010.

26.1c/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 15., zvýšení o pojistné plnění 9,50 tis. Kč, náhrada za škodu
způsobenou odcizením:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy,
pol. 2322 přijaté pojistné náhrady, ORJ 09
9,50 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 04
9,50 tis. Kč
Obě strany doklad 109;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 28.7.2010 návrh schválit.
26.1c/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 15., zvýšení o pojistné plnění 9,50 tis. Kč, náhrada za škodu způsobenou
odcizením:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy,
pol. 2322 přijaté pojistné náhrady, ORJ 09
9,50 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 04
9,50 tis. Kč
Obě strany doklad 109.
26.1c/3

ukládá
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tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2010.

26.1d/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 4., přesun 757,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu, tak jak jsou částky a
posílení paragrafů uvedeny v tabulce, která je přílohou tohoto bodu.
26.1d/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 4., přesun 757,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu, tak jak jsou částky a posílení
paragrafů uvedeny v tabulce, která je přílohou tohoto bodu.
26.1d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2010.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.2/1
bere na vědomí
návrh spol. SCIONIUS, a.s. na prodloužení termínů uvedených v Nájemní smlouvě
k pozemkovým parcelám parc. č. 2380/16, 2380/149 a 2380/150 uzavřené mezi Městskou
části Praha-Kunratice a spol. SCIONIUS, a.s. dne 29. ledna 2009 a k pozemkové parcele parc.
č. 2526/1 uvedené v dodatku č. 1 uzavřeném mezi Městskou částí Praha-Kunratice a spol.
SCIONIS, a.s. dne 9.4.2009, následovně:
termín pro vydání Územního rozhodnutí
termín pro vydání Stavebního povolení
termín kolaudace

do 30.10.2010
do 31.07.2011
do 31.12.2012

26.2/2
schvaluje
prodloužení termínů uvedených v Nájemní smlouvě k pozemkovým parcelám parc. č.
2380/16, 2380/149 a 2380/150 uzavřené mezi Městskou částí Praha-Kunratice a spol.
SCIONIUS, a.s. dne 29. ledna 2009 a k pozemkové parcele parc. č. 2526/1 uvedené v dodatku
č. 1 uzavřeném mezi Městskou částí Praha-Kunratice a spol. SCIONIUS, a.s. dne 9.4.2009,
následovně:
termín pro vydání Územního rozhodnutí
termín pro vydání Stavebního povolení
termín kolaudace

do 30.10.2010
do 31.07.2011
do 31.12.2012

s tím, že po dobu prodloužení nebude MČ Praha-Kunratice vymáhat po spol. SCIONIUS, a.s.
smluvní pokutu dle čl. 13.3. Nájemní smlouvy.
26.2/3
ukládá
starostce MČ uzavřít Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě se spol. SCIONIUS, a.s., termín ihned
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K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.3/1
bere na vědomí
návrh požádat Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, Praha, Nové Město, 115 79,
Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo financí ČR o svěření hlavní budovy kunratického
zámku č.p. 1 na pozemku č. parc. 1 a část zámeckého parku na pozemku č. parc. 10/1, 10/2 a
10/3, vše k.ú. Kunratice, Městské části Praha-Kunratice z důvodů veřejného zájmu (viz
příloha-zdůvodnění)
26.3/2
souhlasí
s podáním žádosti o svěření hlavní budovy kunratického zámku č.p. 1 na pozemku č. parc. 1 a
část zámeckého parku na pozemku č. parc. 10/1, 10/2 a 10/3, vše k.ú. Kunratice, Městské
části Praha-Kunratice z důvodu veřejného zájmu na Národní muzeum, Václavské nám.
1700/68, Praha, Nové Město, 115 79, Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo financí ČR.
26.3/3
ukládá
starostce zajistit podání žádosti dle rozhodnutí bodu 26.3/2, termín do konce září 2010

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.4/1
bere na vědomí
žádost ing. arch. Vejrychové ze dne 3.8.2010 o vyjádření MČ k úpravě Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 1514 a 1515 v k.ú. Kunratice spočívající
v navýšení kódu míry využití území z A na C v souladu s předloženou studií rodinného domu
zpracovanou Ing. arch. Lenkou Vejrychovou v 07/2010.
26.4/2
souhlasí
s úpravou Územního plánu útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 1514 a 1515 v k.ú.
Kunratice spočívající v navýšení kódu míry využití území z A na C v souladu s předloženou
studií rodinného domu zpracovanou ing. arch. Lenkou Vejrychovou v 07/2010.
25.4/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 26.4/2 ÚRM a žadateli.

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.5a/1
bere na vědomí
- návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč na pomoc obci Kunratice u
Cvikova postižené bleskovou povodní ve dnech 7. a 8.8.2010, s tím, že dar bude použit na
odstraňování následků povodní dle uvážení starosty obce Kunratice u Cvikova
26.5a/2
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč na pomoc obci Kunratice u Cvikova postižené
bleskovou povodní ve dnech 7. a 8.8.2010, s tím, že dar bude použit na odstraňování následků
povodní dle uvážení starosty obce Kunratice u Cvikova
26.5a/3
ukládá
starostce MČ uzavřít darovací smlouvu, tajemnici ÚMČ zajistit provedení, termín ihned.
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.5b/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 5., přesun 50,00 tis Kč z rezerv rozpočtu na poskytnutí daru obci
Kunratice u Cvikova jako pomoc při odstraňování následků bleskové povodně ze dne 7. a
8.8.2010:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
- 50,00 tis Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy
pol. 5321 neinvestiční transfery obcím, ORJ 0900, záznamová položka 035
50,00 tis. Kč
25.5b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2010.

Ověřovatelé

Ing. Pubrdle Jiří

.....................................

pan Vraný Jiří

......................................

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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