USNESENÍ
ZE 7. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 17. 12. 2007

Zastupitelstvo MČ

schvaluje

návrhovou komise ve složení

Ing. Potluka Oto
Ing. Vrba Jaroslav

ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

Aschenbrenerová Jaroslava
Kahoun Ladislav

souhlasí
s následujícím programem dnešního jednání:
Program:
1) Projednání změn a úprav rozpočtu MČ v roce 2007 a projednání smlouvy o finanční
spoluúčasti MČ na rekonstrukci a přístavbě ZŠ
2) Projednání rozpočtového provizoria MČ na rok 2008
3) Projednání pověření k provedení rozpočtových opatření v období 18.12.-31.12.2007
4) Projednání darů a odměn členům Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice a ředitelům
příspěvkových organizací
5) Projednání stížnosti na záměr MČ Praha – Kunratice týkající se pozemků č. parc.1000 a
1001 v k.ú. Kunratice.
6) Projednání návrhů na úpravu a změny Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy:
a) úpravy koeficientu míry využití území v lokalitě Flora na pozemcích č. parc.
2342/1,11,233,270,276 a 299 v k.ú. Kunratice z A na C
b) změny ÚPn č. Z 166/07 (žádosti o revokaci)
c) změn na pozemcích areálu Vodních staveb a.s. v k.ú. Kunratice z funkce VN na funkci
OV, SV a ZMK
d) změn na pozemcích č. parc. 1079/1a2, 1072, 1080/1a2, 1071, 1073/3, 1073/2, 1074/3
a 1074/4, 1074/1a2, 1087, 1085 a 1090 v k.ú. Kunratice z funkce PZO na funkci OB-B
e) změnu na části pozemků č. parc. 2359/3 (PK 501 a 502) v k.ú. Kunratice z funkce OP
na funkci OB
f) změnu na pozemcích č. parc. 1889, 1890/1 a 2 v k.ú. Kunratice z funkce ZMK na VN
g) změnu na pozemku č. parc. 2362/19 v k.ú. Kunratice z funkce OP na funkci OB
h) změnu na pozemku č. parc. 1883/4 v k.ú. Kunratice z funkce LR na funkci VN
i) změnu na pozemcích č. parc. 1883/5a6 v k.ú. Kunratice z funkce LR na funkci VN
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j) změnu na pozemku č. péarc. 2344/30 a 2349/5 v k.ú. Kunratice z funkce OP/ZVS,
ZMK a ZVS na funkci OB
k) Posouzení změny ÚP č. Z 1806/07
7) Projednání zpráv o činnosti finančního a revizního výboru
8) Různé
K bodu 1
7.1/1
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
bere na vědomí
- návrh Dohody o narovnání ve věci úhrady nákladů vzniklých při provedení stavby č. 7057
„ZŠ Kunratice – dostavba a rekonstrukce“
7.1/2
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
souhlasí
s Dohodou o narovnání ve věci úhrady nákladů, případně s drobnou textovou úpravou, která
nemění smysl této dohody a částku finančního objemu a částku vč. splatnosti, vzniklých při
provedení stavby č. 7057 „ZŠ Kunratice – dostavba a rekonstrukce“
7.1/3
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
starostce podepsat uvedenou smlouvu , termín ihned

ukládá

7.1.a/1
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 19., zvýšení o investiční dotaci HMP 750 tis Kč na akci rozšíření
hasičské zbrojnice:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
750 tis Kč
Výdaj: par. 5512 požární ochrana, ORJ 07, ORG 8896,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
750 tis Kč
ORG 8896, UZ 84, ORJ 07, doklad sdělí MHMP.
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 11.12.2007 schválit
změnu č. 19
7.1.a/2
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
schvaluje
změnu rozpočtu č. 19., zvýšení o investiční dotaci HMP 750 tis Kč na akci rozšíření hasičské
zbrojnice:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
750 tis Kč
Výdaj: par. 5512 požární ochrana, ORJ 07, ORG 8896,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
750 tis Kč
ORG 8896, UZ 84, ORJ 07, doklad sdělí MHMP.
7.1.a/3
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
ukládá
podat
informaci
o
rozhodnutí
tohoto
bodu
MHMP
do
3.1.20008
tajemnici ÚMČ
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7.1.b/1
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 20., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 54,1 tis Kč pro Základní
školu:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
54,1 tis Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky,
zřízeným příspěvkovým organizacím
54,1 tis Kč
Obě strany účelový znak 91, číslo dokladu 8060, ORJ 04
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 11.12.2007 schválit
změnu č. 20
7.1.b/2
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
schvaluje
změnu rozpočtu č. 20., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 54,1 tis Kč pro Základní školu:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
54,1 tis Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky,
zřízeným příspěvkovým organizacím
54,1 tis Kč
Obě strany účelový znak 91, číslo dokladu 8060, ORJ 04

7.1.b/3
ukládá
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.1.20008

7.1.c/1
bere na vědomí
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
- návrh úpravy rozpočtu č. 5., úhrada víceprací na stavbu a vybavení nových objektů ZŠ:
snižuje se:
par. 3113 základní školy, ORJ 04,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
- 500,0 tis Kč
par. 5512 požární ochrana, ORG 8896, ORJ 07,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
- 500,0 tis Kč
par. 3635 územní plánování, ORJ 01
pol. 6119 nákup dlouhodobého nehmotného majetku
- 100,0 tis Kč
par. 6409 ostatní činnosti, ORJ 10,
pol. 6901 rezervy kapitálových výdajů
- 230,0 tis Kč
par. 6409 ostatní činnosti, ORJ 10,
pol. 5901 nespecifikované rezervy
- 726,5 tis Kč
celkem snížení
2056,5 tis Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 04
2 000,0 tis Kč
par. 3113 základní školy, ORJ 04, ORG 4423,
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
56,5 tis. Kč
starostky
na
základě
stanoviska
finančního
výboru
ze
dne
11.12.2007
schválit
- doporučení
úpravu č. 5
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7.1.c/2
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 5., úhrada víceprací na stavbu a vybavení nových objektů Základní školy:
snižuje se:
par. 3113 základní školy, ORJ 04,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
- 500,0 tis Kč
par. 5512 požární ochrana, ORG 8896, ORJ 07,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
- 500,0 tis Kč
par. 3635 územní plánování, ORJ 01
pol. 6119 nákup dlouhodobého nehmotného majetku
- 100,0 tis Kč
par. 6409 ostatní činnosti, ORJ 10,
pol. 6901 rezervy kapitálových výdajů
- 230,0 tis Kč
par. 6409 ostatní činnosti, ORJ 10,
pol. 5901 nespecifikované rezervy
- 726,5 tis Kč
celkem snížení
2056,5 tis Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 04
2 000,0 tis Kč
par. 3113 základní školy, ORJ 04, ORG 4423,
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
56,5 tis. Kč
7.1.c/3
ukládá
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozpočtovém opatření dle tohoto bodu MHMP do 3.1.2008

7.1.d/1
bere na vědomí
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
- návrh úpravy rozpočtu č. 6, posílení par. 3639 – rekonstrukce objektu Golčova 24:
snižuje se:
par. 3635 územní plánování, ORJ 01
pol. 6119 nákup dlouhodobého nehmotného majetku
- 100,0 tis Kč
přesouvá se na:
par. 3639 komunální služby územní rozvoj, ORJ 08, ORG 4494
pol. 6121 budovy, haly, stavby
100,0 tis Kč
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 11.12.2007 schválit
změnu č. 6
7.1.d/2
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 6, posílení par. 3639 – rekonstrukce objektu Golčova 24:
snižuje se:
par. 3635 územní plánování, ORJ 01
pol. 6119 nákup dlouhodobého nehmotného majetku
- 100,0 tis Kč
přesouvá se na:
par. 3639 komunální služby územní rozvoj, ORJ 08, ORG 4494
pol. 6121 budovy, haly, stavby
100,0 tis Kč
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7.1.d/3
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.1.20008

7.1.e/1
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 7, přesun mezi položkami uvnitř paragrafu 6171 činnost místní
správy tak jak je uveden v přiložené tabulce č. 1 materiálu k zastupitelstvu. Touto úpravou
se výše par. 6171 nemění;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 11.12.2007 schválit
úpravu č. 7.
7.1.e/2
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 7., přesun mezi položkami uvnitř paragrafu 6171 činnost místní správy tak
jak je uveden v přiložené tabulce č. 1 materiálu k zastupitelstvu. Touto úpravou se výše par.
6171 nemění.
7.1.e/3
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.1.20008

7.1.f/1
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 8, přesun mezi položkami uvnitř paragrafu 6171 činnost místní
správy o 375,0 tis Kč:
snižuje se:
par. 2212 silnice, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 03
- 45,0 tis Kč
par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORJ 02,
pol. 5171 opravy a udržování
- 50,0 tis Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
- 280,0 tis Kč
celkem snížení
375,0 tis Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5011 platy zaměstnanců, ORJ 09
375,0 tis Kč
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 11.12. 2007 schválit
úpravu č. 8
7.1.f/2
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 8., posílení par. 6171 činnost místní správy o 375,0 tis:
snižuje se:
par. 2212 silnice, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 03
- 45,0 tis Kč
par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORJ 02,
pol. 5171 opravy a udržování
- 50,0 tis Kč
činnosti,
pol.
5901
nespecifikované
rezervy,
ORJ
10
280,0 tis Kč
par. 6409 ostatní
celkem snížení
375,0 tis Kč
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přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5011 platy zaměstnanců, ORJ 09

375,0 tis Kč

7.1.f/3
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.1.20008

K bodu 2
7.2./1
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
následující pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria pro rok 2008:
- Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu
roku 2007. Příjmy schváleného rozpočtu 2006 byly 25 100,0 tis Kč, tj. po dobu
rozpočtového provizoria výdaje v měsíci nepřesáhnout 2 091,66 tis Kč.
- Městská část přizpůsobí reálné výdaje skutečnému objemu použitelných peněžních
prostředků.
- Včas a řádně budou plněny zejména zákonné, ale i smluvní povinnosti.
- Pokud nebude oprávněný předpoklad existence potřebných finančních prostředků, nebude
městská část uzavírat nové smluvní vztahy vyjma nezbytně nutných.
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu roku 2008 po jeho schválení.
7.2./2
Zastupitelstvo MČ
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.1.2008.

ukládá

K bodu 3
7.3./1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh na udělení předběžného souhlasu k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a
předsedovi finančního výboru v období od 18.12.2007 do 31.12.2007 až do výše 100,0 tis Kč.
Při překročení této hranice až do 200,0 tis. Kč bude k souhlasu třeba ještě jednoho dalšího
člena výboru. V případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy odsouhlasí rozpočtová opatření
za finanční výbor dva členové.
7.3./2
Zastupitelstvo MČ
vydává
předběžný souhlas k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a předsedovi finančního
výboru v období od 18.12.2007 do 31.12.2007 až do výše 100,0 tis Kč. Při překročení této
hranice až do 200,0 tis Kč bude k souhlasu třeba ještě jednoho dalšího člena výboru.
V případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy odsouhlasí rozpočtová opatření za finanční
výbor dva členové.
7.3./3
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Zastupitelstvo MČ
pověřuje
starostku MČ Praha-Kunratice snížit provozní dotace o částku odpisů DHM svěřeného ZŠ
Kunratice.
7.3./4
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce a předsedovi finančního výboru předložit zprávu o provedených rozpočtových
opatřeních na prvním zasedání Zastupitelstva v roce 2008.

K bodu 4
7.4./1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh starostky projednaný kladně na finančním výboru dne 11.12.2007 na odsouhlasení
finančních darů členům Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice a ředitelům příspěvkových
organizací za II. pololetí roku 2007 a odměn pracovním orgánům MČ za rok 2007
7.4./2.
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s vyplacením finančních darů členům Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice a ředitelům
příspěvkových organizací za II. pololetí 2007 a odměn pracovním orgánům MČ za rok 2007
takto:
Dary
uvolněným členům ZMČ
ve výši tis Kč
- starostka MČ70,0
- místostarostové
60,0
9,5
- ředitel ZŠ
- ředitelka MČ
9,5
neuvolněným
členům
ZMČpředsedům výborů a komisí 8,6
(kromě pí Matouškové)
pí. Matoušková-SZB
4,3
členům
ZMČneuvolněným
7.5
členům výborů a komisí
Odměny finančnímu výboru
12,0
reviznímu výboru
18,0
Stavební komisi
18,0
komisi dopravy a ŽP
30,0
sociální komisi
10,5
školské komisi
21,0
sboru pro občanské záležitosti
9,0
členům MP
10,3
s tím, že rozdělení darů v rámci výborů a komisí je v kompetenci předsedy

7.4./3.
Zastupitelstvo MČ
starostce zajistit výkon rozhodnutí dle bodu 7.4/2 do 21.12.2007

ukládá
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K bodu 5 (původně 7)
7.5/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
stížnost na záměr MČ Praha – Kunratice týkající se pozemků č. parc. 1000 a 1001 v k.ú.
Kunratice

K bodu 6 (původně 5)
7.6a/1.
Zastupitelstvo MČ

bere na vědomí

návrh K-Staveb, a.s. ze dne 20.11.2007 na úpravu - sjednocení koeficientů míry využití
území v lokalitě Flora na pozemcích č. parc. 2342/1,11,233,270,276 a 299 v k. ú. Kunratice
na kód „C“
7.6a/2
Zastupitelstvo MČ
nesouhlasí
s úpravou - sjednocením koeficientů míry využití území v lokalitě Flora na pozemcích č. parc.
2342/1,11,233,270,276 a 299 v k. ú. Kunratice na kód „C“
z důvodu, aby v těsném sousedství lesa byla zástavba co nejnižší a co nejméně zahuštěná
7.6a/3
Zastupitelstvo MČ
navrhuje
sjednotit koeficienty míry využití území v lokalitě Flora na pozemcích č. parc.
2342/1,11,233,270,276 a 299 v k. ú. Kunratice na kód „B“
7.6a/4
Zastupitelstvo MČ

ukládá

starostce zajistit podání informace o rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice v
uvedené věci odboru územního plánu MHMP a navrhovatelům do 31.12.2007

7.6b/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- žádost p. Damianidise ze dne 4.12.2007 o nové projednání jeho návrhu na změnu ÚPn, tj.
změny Z 1661/07
- doplnění žádosti o grafickou přílohu a vyjádření k financování technické vybavenosti ze dne
14.12.2007
7.6b/2
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s projednáním doplněné žádosti na příštím zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice a
zasláním usnesení odboru územního plánu MHMP v dostatečném časovém předstihu před
projednáním návrhu změny v Zastupitelstvu hl. m. Prahy
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7.6b/3
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice v
uvedené věci odboru územního plánu MHMP a navrhovatelům do 31.12.2007

7.6c/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh Vodních staveb, a.s. ze dne 25.10,.2007 na změnu ÚPn na pozemcích areálu Vodních
staveb, a.s. při ul. Dobronická z funkce VN na funkce OV, SV a ZMK
7.6c/2
Zastupitelstvo MČ

nesouhlasí

se změnou ÚPn na pozemcích areálu Vodních staveb, a.s. při ul. Dobronická z funkce VN
na funkce OV, SV a ZMK
z důvodu, že se návrh radikálně liší od Urbanistické studie Libuš – Kunratice (zejména je
v kolizi s navrženou severojižní obslužnou komunikací), jejímž pořizovatelem byl MHMP
7.6c/3
Zastupitelstvo MČ
doporučuje
návrh posoudit v rámci nového územního plánu Prahy s přihlédnutím k širším vztahům
7.6c/4
Zastupitelstvo MČ
žádá
doplnit návrh o jednoduchou urbanistickou studii, ze které by byla zřejmá parcelace a
umístění komunikací a inženýrských sítí, a popis způsobu financování technické vybavenosti
(pokud možno i způsob garantování, že bude technická vybavenost řádně dokončena)
7.6c/5
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice v
uvedené věci odboru územního plánu MHMP a navrhovatelům do 31.12.2007

7.6d/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrhy Akad. arch. Krčila, p. Matějky, p. Trmala, pí. Schneiderové a p. Rožka ze dne
31.10.2007 na změnu ÚPn na pozemcích č. parc. 1079/1a2, 1072, 1080/1a2, 1071, 1073/3,
1073/2, 1074/3, 1074/4, 1074/1a2, 1087, 1085, a 1090 v k. ú. Kunratice z funkce PZO na
funkci OB-B
- doplnění návrhů o koncepci řešení kanalizace a vodovodu v předmětném území ze dne
28.11.2007
7.6d/2
Zastupitelstvo MČ

nesouhlasí
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se změnou ÚPn na pozemcích č. parc. 1079/1a2, 1072, 1080/1a2, 1071, 1073/3, 1073/2,
1074/3, 1074/4, 1074/1a2, 1087, 1085, a 1090 v k. ú. Kunratice z funkce PZO na funkci OBB
z důvodu, že nebyly odstraněny všechny důvody nesouhlasu s obdobnými návrhy z 07/2005
(projednáno na zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice dne 29.8.2005) a důvody
nesouhlasu s návrhem týkajícím se pozemku č. parc. 1072 z 05/2007 (projednáno na zasedání
Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice dne 21.8.2007)
7.6d/3
Zastupitelstvo MČ
žádá
doplnit návrh o jednoduchou urbanistickou studii, ze které by bylo zřejmé umístění
komunikací a veškerých inženýrských sítí včetně řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným
pozemkům a včetně popisu způsobu financování veškeré potřebné technické vybavenosti
(pokud možno i včetně návrhu garance, že bude technická vybavenost řádně dokončena)
7.6d/4
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice v
uvedené věci odboru územního plánu MHMP a navrhovatelům do 31.12.2007

7.6e/1
bere na vědomí
Zastupitelstvo MČ
návrh p. Makovského a pí. Sigmundové ze dne 29.10.2007 na změnu ÚPn na části pozemku
č. parc. 2359/3 (PK 501 a 502) v k. ú. Kunratice z funkce OP na funkci OB-B
7.6e/2
nesouhlasí
Zastupitelstvo MČ
se změnou ÚPn na části pozemku č. parc. 2359/3 (PK 501 a 502) v k. ú. Kunratice z funkce
OP na funkci OB-B
z důvodu, že návrh odporuje požadavkům na nový územní plán schváleným Zastupitelstvem
MČ Praha – Kunratice dne 30.10.2007
7.6e/3
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice v
uvedené věci odboru územního plánu MHMP a navrhovatelům do 31.12.2007

7.6f/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh p. Janovjáka ze dne 26.10.2007 na změnu ÚPn na pozemcích č. parc. 1889 a 1890/1,2
v k. ú. Kunratice z funkce ZMK na funkci VN
7.6f/2
Zastupitelstvo MČ
nesouhlasí
ÚPn
na
pozemcích
č.
parc.
1889
a
1890/1,2
v
k.
ú.
Kunratice
z funkce ZMK na
se změnou
funkci VN
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z důvodu, že návrh odporuje požadavkům na nový územní plán schváleným Zastupitelstvem
MČ Praha – Kunratice dne 30.10.2007
7.6f/3
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice v
uvedené věci odboru územního plánu MHMP a navrhovatelům do 31.12.2007

7.6g/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh p. Bezuchy ze dne 26.10.2007 na změnu ÚPn na pozemku č. parc. 2362/19 v k. ú.
Kunratice z funkce OP na funkci OB
7.6g/2
Zastupitelstvo MČ
nesouhlasí
se změnou ÚPn na pozemku č. parc. 2362/19 v k. ú. Kunratice z funkce OP na funkci OB
z důvodu, že návrh odporuje požadavkům na nový územní plán schváleným Zastupitelstvem
MČ Praha – Kunratice dne 30.10.2007
7.6g/3
ukládá
Zastupitelstvo MČ
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice v
uvedené věci odboru územního plánu MHMP a navrhovatelům do 31.12.2007

7.6h/1
bere na vědomí
Zastupitelstvo MČ
návrh manželů Smítkových ze dne 7.11.2007 na změnu ÚPn na pozemku č. parc. 1883/4
v k. ú. Kunratice z funkce LR (lesní porosty) na funkci VN (nerušící výroba a služby)
7.6h/2
Zastupitelstvo MČ
nesouhlasí
se změnou ÚPn na pozemku č. parc. 1883/4 v k. ú. Kunratice z funkce LR na funkci VN
z důvodu, že návrh odporuje požadavkům na nový územní plán schváleným Zastupitelstvem
MČ Praha – Kunratice dne 30.10.2007
7.6h/3
Zastupitelstvo MČ
doporu čuje
změnit návrh na PZA (zahradnictví)
z důvodu, že tato funkce přesně odpovídá záměru na využití uvedenému v návrhu
7.6h/4
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice v
uvedené věci odboru územního plánu MHMP a navrhovatelům do 31.12.2007
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7.6i/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh J. a P. Svobodových ze dne 7.11.2007 na změnu ÚPn na pozemcích č. parc. 1883/5,6
v k. ú. Kunratice z funkce LR (lesní porosty) na funkci VN (nerušící výroba a služby)
7.6i/2
Zastupitelstvo MČ
nesouhlasí
se změnou ÚPn na pozemcích č. parc. 1883/5,6 v k. ú. Kunratice z funkce LR na funkci VN
z důvodu, že návrh odporuje požadavkům na nový územní plán schváleným Zastupitelstvem
MČ Praha – Kunratice dne 30.10.2007
7.6i/3
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice v
uvedené věci odboru územního plánu MHMP a navrhovatelům do 31.12.2007

7.6j/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh Ing. Höhne (zastupujícího Ing. arch. Votýpku,CSc.) ze dne 14.11.2007 na změnu ÚPn
na pozemku č. parc. 2349/5 a návrh JUDr. Boška ze dne 7.11.2007 na změnu ÚPn na
pozemku č. parc. 2344/30 v k. ú. Kunratice, z funkcí OP/ZVS (orná půda), ZMK (zeleň
městská a krajinná) a ZVS (zvláštní komplexy – vysokoškolské) na funkci OB (čistě obytnou)
7.6j/2
doporučuje
Zastupitelstvo MČ
řešit návrhy v rámci nového územního plánu Prahy po předchozí aktualizaci potřeb VŠ areálu
z důvodu, že se jedná o pozemky určené částečně pro potřeby vysokých škol (v současné
době nebo výhledově po r. 2010)
7.6j/3
ukládá
Zastupitelstvo MČ
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice v
uvedené věci odboru územního plánu MHMP a navrhovatelům do 31.12.2007

7.6k/1
Zastupitelstvo MČ
žádá
Zastupitelstvo hl. m. Prahy o kladné posouzení změny Územního plánu č. Z 1806/07
7.6k/2
Zastupitelstvo MČ
starostce zajistit podání žádosti MHMP. Termín ihned.

ukládá

K bodu 7 (původně 6)
7.7/1
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Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního a revizního výboru MČ Praha-Kunratice.

Aschenbrennerová
Kahoun
……….…………………………
Ověřovatelé

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

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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