USNESENÍ
Z 11. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 11.8.2008

Zastupitelstvo MČ
návrhovou komise ve složení

ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

schvaluje
Ing. Potluka Oto
paní Aschenbrenerová Jaroslava

Ing. Vrba Jaroslav
Ing. Pubrle Jiří

souhlasí
s následujícím programem dnešního jednání:

Program :
1) Projednání změn a úprav rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2008 (změna č. 1013, úprava č. 5)
2) Projednání dodatku smlouvy o výpůjčce kancelářských prostor v přízemí kunratické
radnice (ul. K Libuši č.p. 7) MČ Praha 4
3) Různé

K bodu 1)
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
11.1a).1.
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 195,00 tis. Kč pro jednotku
Sboru dobrovolných hasičů:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
195,00 tis. Kč
Výdaj: paragraf 5512 požární ochrana,
pol. 5132 ochranné pomůcky
50,00 tis. Kč
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
4,00 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
15,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva
26,00 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování
100,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 07, č. dokladu 8025, UZ 81;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 16.7.2008 schválit
změnu č.10.
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11.1a).2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 195,00 tis. Kč pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
195,00 tis. Kč
Výdaj: paragraf 5512 požární ochrana,
50,00 tis. Kč
pol. 5132 ochranné pomůcky
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
4,00 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
15,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva
26,00 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování
100,00 tis. Kč.
Obě strany ORJ 07, č. dokladu 8025, UZ 81.
11.1a).3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
11.1b).1.
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 11., zvýšení o dar 1 000,00 tis. Kč na rekonstrukci a dostavbu MŠ
Kunratice:
Příjem: pol. 3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku,
pro paragraf 3111 předškolní zařízení,
1 000,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 budovy, haly, stavby 1 000,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny ORJ 04, číslem stavby ORG 40235, doklad 810;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 16.7.2008 schválit
změnu č. 11.

11.1b).2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 11., zvýšení o dar 1 000,00 tis. Kč na rekonstrukci a dostavbu MŠ
Kunratice:
Příjem: pol. 3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku,
pro paragraf 3111 předškolní zařízení,
1 000,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 budovy, haly, stavby 1 000,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny ORJ 04, číslem stavby ORG 40235, doklad 810.
11.1b).3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
11.1c).1.
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 12., zvýšení o 1 234,10 tis. Kč, tj. o vrácení daně z příjmů roku
2007 formou neinvestiční dotace:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, ORJ 10
1 234,10 tis. Kč
Výdaj:
par. 3111 předškolní zařízení,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 04, ORG 40235
500,00 tis. Kč
par. 3322 zachování a obnova kulturních památek,
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pol. 6323 investiční transfery církvím a náboženským společnostem
par. 6409 ostatní činnosti,
pol. 6901 rezervy kapitálových výdajů, ORJ 10
Obě strany UZ 99, doklad 8021;

100,00 tis. Kč
634,10 tis. Kč.

11.1c).2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 12., zvýšení o 1 234,10 tis. Kč, tj. o vrácení daně z příjmů roku 2007
formou neinvestiční dotace:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, ORJ 10
1 234,10 tis. Kč
Výdaj:
par. 3111 předškolní zařízení,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 04, ORG 40235
500,00 tis. Kč
par. 3322 zachování a obnova kulturních památek,
pol. 6323 investiční transfery církvím a náboženským společnostem
100,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti,
pol. 6901 rezervy kapitálových výdajů, ORJ 10
634,10 tis. Kč.
Obě strany UZ 99, doklad 8021.
11.1c).3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.1d).1.
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 13., zvýšení o 446,30 tis. Kč, tj. o příděl vyplývající z uzavření
finančního vypořádání roku 2007:
Příjem: par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
pol. 2221 přijaté vratky transferů od veřejných. rozpočtů, ORJ 10 446,30 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, ORJ 04:
pol. 6351 investiční transfery zřízeným příspěvk.organizacím
50,00 tis. Kč
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 370,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
26,30 tis. Kč
Obě strany doklad 8019;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 16.7.2008 schválit
změnu č. 13.

11.1d).2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 13., zvýšení o 446,30 tis. Kč, tj. o příděl vyplývající z uzavření finančního
vypořádání roku 2007:
Příjem: par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
pol. 2221 přijaté vratky transferů od veřejných. rozpočtů, ORJ 10 446,30 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, ORJ 04:
pol. 6351 investiční transfery zřízeným příspěvk.organizacím
50,00 tis. Kč
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 370,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
26,30 tis. Kč
strany
doklad
8019.
Obě
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11.1d).3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2008.

Zastupitelstvo MČ
11.1e).1.
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 5. uvolnění vlastních zdrojů v paragrafu 5512 požární ochrana:
snižuje se:
par. 5512 požární ochrana, ORJ 07:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
-24,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty
-26,00 tis. Kč
celkem snížení
50,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
50,00 tis. Kč.
11.1e).2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 5. uvolnění vlastních zdrojů v paragrafu 5512 požární ochrana:
snižuje se:
par. 5512 požární ochrana, ORJ 07:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
-24,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty
-26,00 tis. Kč
celkem snížení
50,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
50,00 tis. Kč.
11.1e).3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2008.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
11.2/1
bere na vědomí
Návrh dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v domě K Libuši 7 uzavřené dne
16.11.2006 mezi Městskou částí Praha – Kunratice a Městskou částí Praha 4
11.2/2
schvaluje
Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v domě K Libuši 7 uzavřené dne
16.11.2006 mezi Městskou částí Praha – Kunratice a Městskou částí Praha 4

11.2/3
ukládá
starostce MČ Praha – Kunratice podepsat dodatek ke smlouvě. Termín: ihned
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K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.3/1
bere na vědomí
žádost pana Matouška o zřízení provozovny pneuservisu na vlastním pozemku parc. č. 187/3
v ulici K Borovíčku 112/10, Praha 4 - Kunratice
11.3/2
souhlasí
se zřízením provozovny pneuservisu na parc. č. 187/3 v ulici K Borovíčku čp. 112/10,
vzhledem k tomu, že dostatečný počet parkovacích míst má pan Matoušek řešen na vlastním
pozemku
11.3/3
ukládá
tajemnici sdělit p. Matouškovi zprávu o rozhodnutí bodu 11.3/2, termín ihned

Ověřovatelé

Ing. Pubrdle Jiří

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

Ing. Vrba Jaroslav

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

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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