USNESENÍ
Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 18.3.2009

Zastupitelstvo MČ
návrhovou komise ve složení

ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

schvaluje
Ing. Potluka Oto
pan Kahoun Ladislav

Ing. Vrba Jaroslav
Ing. Aschenbrenerová Jaroslava
souhlasí

s následujícím programem:
Program :
0) Sdělení, žádost a návrhy přípravného výboru Občanského sdružení „Pro Kunratice“
1) a) Projednání návrhu rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha-Kunratice na rok 2009.
b) Projednání návrhu rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha-Kunratice na rok
2009.
2) Projednání rozpočtového výhledu MČ Praha-Kunratice na období let 2009-2014.
3) Projednání kompetencí při schvalování smluv o zřízení věcných břemen
k pozemkům.
4) Projednání daru řediteli ZŠ Kunratice.
5) Projednání daru majitelům pozemků č. parc. 1479/2 a 1479/3 v k.ú. Šeberov.
6) Projednání aktualizace měsíčních odměn neuvolněných členů Zastupitelstva MČ.
7) Projednání souhlasu s podáním žádosti o grant z Operačního programu PrahaKonkurenceschopnost na projekt Centrum volnočasových aktivit v Kunraticích.
8) Projednání změn rozpočtu:
a) Projednání změny rozpočtu č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci MHMP pro
knihovnu
b) Projednání změny rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP pro ZŠ
Kunratice
9) Různé

K bodu 0)
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
15.0/1.
bere na vědomí
dopis-sdělení, žádost a návrhy přípravného výboru OS „Pro Kunratice ze dne 18.3.2009
15.0./2.
ukládá
Starostce MČ Praha-Kunratice zajistit projednání obsahu tohoto dopisu v příslušných
poradních orgánech ZMČ Praha-Kunratice a s odbory OOP a OSM HMP a informovat ZMČ
na jeho příštím zasedání.
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K bodu 1)
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
15.1a/1.
bere na vědomí
- návrh rozpočtu MČ na rok 2009
s objemem příjmů ve výši
25 273,00 tis. Kč
s objemem výdajů ve výši
28 051,00 tis Kč
s plánovaným schodkem ve výši
2 778,00 tis Kč
který je kryt financováním (tř. 8)
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.3.2009 návrh
schválit
15.1a/2.
schvaluje
rozpočet MČ na rok 2009:
s objemem příjmů ve výši
25 273,00 tis. Kč
s objemem výdajů ve výši
28 051,00 tis Kč
s plánovaným schodkem ve výši
2 778,00 tis Kč
který je kryt financováním (tř. 8)
s tím, že dar ve výši 160 tis Kč pro SK Slovan Kunratice je určen na údržbu hřiště č. 2 bude
uvolněna ihned a příslib na dalších 140 tis Kč SK Slovanu Kunratice, které jsou v současnosti
v rezervě budou uvolněny později.
15.1a/3. Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.4.2009.

Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
15.1b/1.
bere na vědomí
- návrh rozpočtu hospodářské činnosti pro rok 2009:
výnosy
7 655 000,00 Kč
náklady
2 985 000,00 Kč
hospodářský výsledek před zdaněním
4 670 000,00 Kč
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.3.2009 návrh
schválit
15.1b)2.
rozpočet hospodářské činnosti pro rok 2009:
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním

schvaluje
7 655 000,00 Kč
2 985 000,00 Kč
4 670 000,00 Kč

15.1b)3.
ukládá
starostce podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.4.2009.

Strana 2 (celkem 5)

Usnesení z 15 zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 18. března 2009

K bodu 2)
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
15.2./1
schvaluje
rozpočtový výhled MČ Praha Kunratice na období let 2009 – 2014 podle přiložené tabulky.

K bodu 3)
15.3./1
bere na vědomí
stanovisko ředitelky legislativního a právního odboru MHMP týkající se kompetencí při
schvalování smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům.
15.3A/2
schvaluje
schvalování věcných břemen k pozemkům starostkou MČ Praha-Kunratice, potažmo radou.

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
15.4/1.
bere na vědomí
návrh vyplatit řediteli Základní školy Kunratice, Praha 4 , Předškolní 420 jednorázový dar ve
výši 10.000,- Kč.
15.4/2.
souhlasí
s vyplacením jednorázového daru řediteli Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
ve výši 10.000,- Kč.
15.4/3
tajemnici realizaci bodu. Termín ihned.

ukládá

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.5/1.
bere na vědomí
návrh na odsouhlasení finančního daru p. Ladislavu Havrdovi a manželům Novotným ve výši
86.000,- Kč za umožnění příjezdu a manipulaci v místě výpusti odpadních vod na části
pozemků č. parc. 1479/2 a 1479/3 v k.ú. Šeberov v období od 05/2009 do 05/2010.
15.5/2.
souhlasí
s finančním darem p. Ladislavu Havrdovi a manželům Novotným ve výši 86.000,- Kč za
umožnění příjezdu a manipulaci v místě výpusti odpadních vod na části pozemků č. parc.
1479/2 a 1479/3 v k.ú. Šeberov v období od 05/2009 do 05/2010.
15.5/3.
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 15.5/2, termín dle Smlouvy darovací (1. splátka do
31.7.2009, druhá do 31.10.2009).
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K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.6/1.
bere na vědomí
- navřízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
15.6/2.
souhlasí
s maximální měsíční odměnou dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb. pro neuvolněné členy
zastupitelstva, tj. s částkou
1.560,- Kč pro předsedy výborů nebo komisí
1.380,- Kč pro členy výborů nebo komisí
s účinností od 1.1.2009.
15.6/3.
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 15.6/2, termín ihned

K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.7/1.
projekt Centrum volnočasových aktivit v Kunraticích

ukládá

bere na

vědomí

15.7/2.
souhlasí
- s předložením projektové žádosti „Centrum volnočasových aktivit v Kunraticích“
s celkovým rozpočtem 33,404.464,- Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových
žádostí v Operačním programu Praha-Konkurenceschopnost,
- s poskytnutím 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu MČ Praha-Kunratice, tj.
2,505.335,- Kč,
- s financováním nezpůsobilých výdajů projektu
s účinností od 1.1.2009.
15.7/3.
ukládá
starostce zajistit podání projektové žádosti „Centrum volnočasových aktivit v Kunraticích“
v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu PrahaKonkurenceschopnost, termín do 27.3.2009.

K bodu 8
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.8a/1.
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci MHMP 11.800,- Kč pro místní
knihovnu“
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
11.800,- Kč
Výdaj: par. 3314 činnosti knihovnické
pol. 5136 knihy, učební pomůcky, tisk
11.800,- Kč
Obě strany budou označeny ORJ 06, UZ 81, doklad 8006.
15.8a/2.
schvaluje
rozpočtu
č.
1.,
zvýšení
o
neinvestiční
dotaci
MHMP
11.800,Kč pro místní knihovnu:
změnu
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
11.800,- Kč
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Výdaj: par. 3314 činnosti knihovnické
pol. 5136 knihy, učební pomůcky, tisk
11.800,- Kč
Obě strany budou označeny ORJ 06, UZ 81, doklad 8006.
15.8a/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.4.2009.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.8b/1.
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 80.000,- Kč určenou pro
Základní školu Kunratice:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
80.000,- Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy
pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 80.000,- Kč
Obě strany budou označeny ORJ 04, UZ 81, doklad 8009.
15.8b/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 80.000,- Kč určenou pro Základní
školu Kunratice:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
80.000,- Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy
pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 80.000,- Kč
Obě strany budou označeny ORJ 04, UZ 81, doklad 8009.

15.8b/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.4.2009.

Ověřovatelé

Ing. Vrba Jaroslav

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

pí. Aschenbrenerová Jaroslava......................................

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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