USNESENÍ
Z 24. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 17.5.2010

Zastupitelstvo MČ
návrhovou komise ve složení

ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

volí
Ing. Oto Potluka
Hnětkovský Jan

Ing. Pubrdle Jiří
Ing. Vrba Jaroslav
souhlasí

s následujícím programem:

Program :
1) Projednání daru TJ Sokol Kunratice
2) a) Projednání daru FBC Start 98
b) Projednání daru Slovan Kunratice
3) Projednání změn rozpočtu MČ Praha-Kunratice pro rok 2010 v hlavní činnosti č.
2-9 a úprav č. 1 a 2
4) Projednání změny hranic MČ Praha-Kunratice a MČ Praha-Šeberov
5) Projednání směny pozemku č. parc. 2362/61 ve vlastnictví HMP – svěřeno MČ
Praha-Kunratice (313 m2) za pozemek č. parc. 863/3 ve vlastnictví soukromých osob
(313 m2) vše k.ú. Kunratice
6) Projednání převodu správy majetku – vozidla LIAZ CAS 25 pro SDH Praha-Libuš
7) Různé

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.1/1.
bere na vědomí
doplněnou žádost TJ Sokol Kunratice o poskytnutí finančních prostředků (na výměnu střešní
krytiny a zateplení půdního prostoru nad malým sálem sokolovny) ze dne 15.4.2010;
nabídková cena je 299.502,- Kč
24.1/2.
souhlasí
s finančním darem ve výši 300 tis. Kč TJ Sokol Kunratice na výměnu střešní krytiny a
zateplení půdního prostoru nad malým sálem sokolovny s podmínkou vyúčtování do
15.12.2010 a doložení více nabídek (cca 3)
24.1/3.
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 24.1/2, termín do 15.6.2010
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K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
24.2a/1.
bere na vědomí
prezentaci florbalového klubu FbC Start 98 včetně jeho představy o spolupráci s MČ PrahaKunratice
24.2a/2.
souhlasí
s finančním darem ve výši 60.000,- Kč florbalovému klubu FbC Start 98 – příspěvkem na
úhradu nájmu ve sportovní hale ZŠ Kunratice s podmínkou vyúčtování do 15.12.2010 a
vložení názvu městské části „Kunratice“ do názvu oddílu.
24.2a/3.
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 24/2a, termín do 15.6.2010

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.2b/1.
bere na vědomí
žádost SK Slovan Kunratice o poskytnutí finančních prostředků na opravu elektroinstalace, na
náklady spojené s pořádáním turnajů a na úhradu nákladů na údržbu tréninkového hřiště na
Vimperském náměstí
24.2b/2.
souhlasí
s poskytnutím daru ve výši 300.000,- Kč s tím, že 73.000,- Kč je určeno na opravu
elektroinstalace, 40.000,- Kč na náklady spojené s pořádáním turnajů a 187.000,- Kč na
úhradu nákladů na údržbu tréninkového hřiště na Vimperském náměstí za podmínky
vyúčtování do 15.12.2010.
24.2b/3.
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 24/2b, termín do 15.6.2010

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.3a/1.
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 12,00 tis. Kč pro Místní
knihovnu:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
12,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učeb. pomůcky, tisk 12,00 tis. Kč
Obě strany doklad 8017, UZ 81, ORJ 06;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 28.4.2010 schválit
změnu č. 2.
24.3a/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 12,00 tis. Kč pro Místní knihovnu:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
12,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učeb. pomůcky, tisk 12,00 tis. Kč
Obě strany doklad 8017, UZ 81, ORJ 06.
24.3a/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2010.
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.3b/1.
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 66,90 tis. Kč pro Základní
školu na asistenty pedagoga:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
66,90 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím
66,90 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91, číslem dokladu 8013, ORJ 04;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 28.4.2010 schválit
změnu č. 3.
24.3b/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 66,90 tis. Kč pro Základní školu na
asistenty pedagoga:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
66,90 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím
66,90 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91, číslem dokladu 8013, ORJ 04.
24.3b/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.3c/1.
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 4., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 56,00 tis. Kč pro Úřad MČ
na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti:
56,00 tis. Kč
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení a vzdělávání 56,00 tis. Kč
Obě strany doklad 8022, ÚZ 81, ORJ 09;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 28.4.2010 schválit
změnu č. 4.
24.3c/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 4., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 56,00 tis. Kč pro Úřad MČ na
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti:
56,00 tis. Kč
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení a vzdělávání 56,00 tis. Kč
Obě strany doklad 8022, ÚZ 81, ORJ 09.
24.3c/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.3d/1.
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 5., zapojení nevyčerpaných prostředků 13 392,30 tis. Kč investiční
dotace HMP roku 2009 ponechaných k využití na stejný účel v roce 2010, na akci
Rekonstrukce a přístavba budovy školní jídelny s využitím pro další třídy Mateřské školy:
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Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 budovy, haly, stavby
13 392,30 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech
13 392,30 tis. Kč
Obě operace budou označeny UZ 90, doklad 8023, výdaje akce pod číslem stavby ORG
40845;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 28.4.2010 schválit
změnu č. 5.
24.3d/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 5., zapojení nevyčerpaných prostředků 13 392,30 tis. Kč investiční dotace
HMP roku 2009 ponechaných k využití na stejný účel v roce 2010, na akci Rekonstrukce a
přístavba budovy školní jídelny s využitím pro další třídy Mateřské školy:
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 budovy, haly, stavby
13 392,30 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech
13 392,30 tis. Kč
Obě operace budou označeny UZ 90, doklad 8023, výdaje akce pod číslem stavby ORG
40845.
24.3d/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.3e/1.
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 6., zvýšení o investiční dotaci HMP 18 158,00 tis. Kč na
rekonstrukci ŠJ pro využití MŠ:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
18 158,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 budovy, haly, stavby
18 158,00 tis. Kč
Příjmy i výdaje budou označeny ÚZ 84, ORJ 04, č. stavby ORG 40845, doklad 8024;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 28.4.2010 schválit
změnu č. 6.
24.3e/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 6., zvýšení o investiční dotaci HMP 18 158,00 tis. Kč na rekonstrukci ŠJ
pro využití MŠ:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
18 158,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 budovy, haly, stavby
18 158,00 tis. Kč
Příjmy i výdaje budou označeny ÚZ 84, ORJ 04, č. stavby ORG 40845, doklad 8024.
24.3e/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.3f/1.
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 7., zvýšení o grant HMP 300,00 tis. na rekonstrukci a regeneraci
školního sportovního areálu ZŠ Kunratice:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
300,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 300,00 tis. Kč
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Příjmy i výdaje budou označeny ÚZ 84, ORJ 04, č. stavby ORG 41149, doklad 8018;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 28.4.2010 schválit
změnu č. 7.
24.3f/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 7., zvýšení o grant HMP 300,00 tis. na rekonstrukci a regeneraci školního
sportovního areálu ZŠ Kunratice:
300,00 tis. Kč
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 300,00 tis. Kč
Příjmy i výdaje budou označeny ÚZ 84, ORJ 04, č. stavby ORG 41149, doklad 8018.
24.3f/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.3g/1.
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 8., zvýšení o pojistné plnění 65,27 tis. Kč, tj. o náhradu za škodu
způsobenou odcizením travního traktoru a užití pojistného pro pořízení traktoru nového:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy,
pol. 2322 přijaté pojistné náhrady, ORJ 09, doklad 102
65,30 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení 65,30 tis. Kč;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 28.4.2010 schválit
změnu č. 8.
24.3g/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 8., zvýšení o pojistné plnění 65,27 tis. Kč, tj. o náhradu za škodu
způsobenou odcizením travního traktoru a užití pojistného pro pořízení traktoru nového:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy,
pol. 2322 přijaté pojistné náhrady, ORJ 09, doklad 102
65,30 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení 65,30 tis. Kč.
24.3g/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.3h/1.
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 9., zvýšení o 136,00 tis. Kč, o příjem odvodu z výtěžku
z provozování výherních hracích automatů a jeho zařazení do rezerv rozpočtu k rozdělení na
příspěvky veřejně prospěšným neziskovým organizacím:
Příjem: pol. 1351 odvod výtěžku z provozování loterií a jiných her,
136,00 tis. Kč
ORJ 09, doklad 103
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti,
pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
136,00 tis. Kč;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 28.4.2010 schválit
změnu č. 9.
24.3h/2.

schvaluje
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změnu rozpočtu č. 9., zvýšení o 136,00 tis. Kč, o příjem odvodu z výtěžku z provozování
výherních hracích automatů a jeho zařazení do rezerv rozpočtu k rozdělení na příspěvky
veřejně prospěšným neziskovým organizacím:
Příjem: pol. 1351 odvod výtěžku z provozování loterií a jiných her,
136,00 tis. Kč
ORJ 09, doklad 103
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti,
pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
136,00 tis. Kč.
24.3h/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.3i/1.
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 1., přesun 679,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu na příspěvky podle
důvodové zprávy:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti,
pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-679,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06, SK Slovan,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
300,00 tis. Kč
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 06, TJ Sokol,
300,00 tis. Kč
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 06, FBC Start 98,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
60,00 tis. Kč
par. 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi, ORJ 05,
pol. 5492 dary obyvatelstvu
19,00 tis. Kč
679,00 tis. Kč;
celkem přesun, doklad 104
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 28.4.2010 schválit
úpravu č. 1.
24.3i/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 1., přesun 679,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu na příspěvky podle důvodové
zprávy:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti,
pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-679,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06, SK Slovan,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
300,00 tis. Kč
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 06, TJ Sokol,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
300,00 tis. Kč
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 06, FBC Start 98,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
60,00 tis. Kč
par. 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi, ORJ 05,
pol. 5492 dary obyvatelstvu
19,00 tis. Kč
celkem přesun, doklad 104
679,00 tis. Kč.
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24.3i/3.
ukládá
1) tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2010.
2) Sociální komisi podat informaci ZMČ P-K o využití daru
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.3j/1.
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 2., přesun 300,00 tis. z par. 2334 revitalizace říčních systémů:
snižuje se:
par. 2334 revitalizace říčních systémů, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 02 -300,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, ORJ 04
pol. 6351 investiční transfery zřízeným PO, ORG 41149
100,00 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, ORJ 09, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení
15,00 tis. Kč
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, ORJ 08,
pol. 5179 ostatní nákupy
96,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
89,00 tis. Kč
celkem přesun, doklad 105
300,00 tis. Kč
-doporučení starostky dle stanoviska finančního výboru ze dne 28.4.2010 schválit úpravu č. 2.
24.3j/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 2., přesun 300,00 tis. z par. 2334 revitalizace říčních systémů:
snižuje se:
par. 2334 revitalizace říčních systémů, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 02 -300,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, ORJ 04
100,00 tis. Kč
pol. 6351 investiční transfery zřízeným PO, ORG 41149
par. 6171 činnost místní správy, ORJ 09, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení
15,00 tis. Kč
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, ORJ 08,
pol. 5179 ostatní nákupy
96,00 tis. Kč
89,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
celkem přesun, doklad 105
300,00 tis. Kč
24.3j/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2010.

K bodu 4)
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
24.4./1.
bere na vědomí
návrh na změnu hranic MČ Praha-Kunratice a MČ Praha-Šeberov dle příloh č. 1 a 2
24.4./2.
schvaluje
1. změnu hranic Městských částí Praha-Kunratice a Praha-Šeberov spočívající v připojení
části k.ú. Kunratice k Městské části Praha-Šeberov po hranici vyznačené v příloze č. 1
(snímek pozemkové mapy a výčet dotčených pozemků), která je nedílnou součástí tohoto
usnesení a připojení části k.ú.Šeberov k Městské části Praha-Kunratice po hranici vyznačené
v příloze č. 2 (snímek pozemkové mapy a výčet dotčených pozemků), která je nedílnou
součástí tohoto usnesení;
2. Dohodu o změně hranic Městských části Praha-Kunratice a Praha-Šeberov.
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24.4./3.
ukládá
• starostce MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivaně Kabelové předložit Dohodu o změně
hranic městských částí včetně příloh a s tím související návrh změny Statutu
hl.m.Prahy k projednání a schválení Zastupitelstvu hl.m. Prahy, termín ihned po
24.5.2010
• Ing. Vrbovi překontrolovat správnost údajů příloh č. 1 a 2 před podepsáním
„Dohody“. Termín do 24.5.2010

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
24.5./1
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice směnit pozemek parc. č. 2362/61 orná půda, o výměře 313 m2
zapsaný na LV č. 1812, ve vlastnictví HMP – svěřeno MČ Praha-Kunratice, v k.ú. Kunratice
za pozemek parc. č. 863/3 lesní pozemek o výměře 313 m2 zapsaný na LV č. 654 ve
vlastnictví Jana Bartůňka, trvale bytem K Borovíčku 492/35, Praha 4–Kunratice, 148 00 a
Jany Vašíkové, trvale bytem K Zeleným Domkům 682/24a, Praha 4–Kunratice, 148 00, v k.ú.
Kunratice, za účelem vybudování chodníku (bezbariérový přístup pro vozíčkáře a dětské
kočárky do Kunratického lesa a k poliklinice Šustova) na pozemkové parcele parc. č. 863/3
při komunikaci U Kunratického lesa.
24.5./2
schvaluje
směnu pozemkových parcel parc. č. 2362/61 orná půda, o výměře 313 m2 zapsaný na LV č.
1812, ve vlastnictví HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice, v k.ú. Kunratice za pozemek parc. č.
863/13 lesní pozemek o výměře 313 m2 zapsaný na LV č. 654 ve vlastnictví Jana Bartůňka
trvale bytem K Borovíčku 492/35, Praha 4-Kunratice, 148 00 a Jany Vašíkové, trvale bytem
K Zeleným Domkům 682/24a, Praha 4-Kunratice, 148 00, v k.ú. Kunratice, za účelem
vybudování chodníku (bezbariérový přístup pro vozíčkáře a dětské kočárky do Kunratického
lesa a k poliklinice Šustova) na pozemkové parcele parc. č. 863/3 při komunikaci U
Kunratického lesa.
24.5./3
ukládá
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení. Termín ihned.

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.6/1
bere na vědomí
návrh na převod správy majetku – speciální automobil – cisternovou automobilovou stříkačku
CAS K 25 – Liaz z MČ Praha-Kunratice na MČ Praha-Libuš určenou pro Sbor dobrovolných
hasičů Praha-Libuš.
24. 6/2
souhlasí
S převodem správy majetku – speciální automobil – cisternovou automobilovou stříkačku
CAS K 25 – Liaz z MČ Praha-Kunratice na MČ Praha-Libuš určenou pro Sbor dobrovolných
hasičů Praha-Libuš.
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Usnesení z 24. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 17. května 2010

24. 6/3

pověřuje

Podepsáním doložky, jež ověřuje platnost právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb. o hl.
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Ing.arch. Ivanu Kabelovou a Václava Chalupu
24. 6/4

ukládá

Starostce podepsat smlouvu o převodu vozidla CAS K 25 - Liaz SPZ AP 5510 s MČ PrahaLibuš
Tajemnici zajistit odhlášení a převod vozidla na MČ Praha-Libuš , včetně vyřazení
z majetkové a účetní evidence.

Ověřovatelé

Ing. Pubrdle Jiří

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

Ing. Vrba Jaroslav

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

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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