USNESENÍ
Z 13. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 18.12.2008

Zastupitelstvo MČ
návrhovou komise ve složení

ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

schvaluje
Ing. Vrba Jaroslav
pí. Aschenbrenerová Jaroslava

Ing. Pubrdle Jiří
Ing. Alinčová Lenka

souhlasí
s následujícím programem dnešního jednání:

Program :
1) Projednání darů pracovním orgánům MČ, členům Jednotky SDH Kunratice a
ředitelům příspěvkových organizací.
2) Projednání změn a úprav rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2008
3) Projednání nájemní smlouvy týkající se pronájmu pozemku „U Tří svatých“ na
nákupní středisko
4) Projednání rozpočtového provizoria MČ na rok 2009
5) Projednání pověření k provedení rozpočtových opatření v období 19.12.-31.12.2008
6) a) Projednání změn jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
b) Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2008
c) Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2008
7) Různé:
Zpráva o plnění usnesení z minulých ZMČ

K bodu 1)
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
13.1/1.
bere na vědomí
návrh starostky a místostarostů na odsouhlasení finančních darů Jednotce Sboru dobrovolných
hasičů Kunratice a ředitelům příspěvkových organizací a jednorázových odměn dle § 58
zákona č. 131/2000 Sb, v platném znění, pracovním orgánům MČ za činnost v roce 2008
13.1/2.
souhlasí
s vyplacením finančních darů Jednotce Sboru dobrovolných hasičů Kunratice a ředitelům
příspěvkových organizací a jednorázových odměn dle § 58 zákona č. 131/2000 Sb, v platném
znění, pracovním orgánům MČ za činnost v roce 2008 takto:
- JSDH ve výši 110.000 Kč
- ředitelce MŠ ve výši 10 tis. Kč
- finančnímu výboru ve výši 17,5 tis. Kč
- reviznímu výboru ve výši 21 tis. Kč
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- stavební komisi ve výši 21 tis. Kč
- komisi dopravy + ŽP ve výši 35 tis. Kč
- sociální komisi ve výši 21 tis. Kč
- školské komisi ve výši 24,5 tis. Kč
- sboru pro občanské záležitosti ve výši10 tis. Kč
s tím, že rozdělení darů v rámci výborů a komisí je v kompetenci předsedy
13.1/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí dle bodu 13.5/3
K bodu 2)
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
13.2a/1.
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 22., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 300,00 tis. Kč na dýchací
techniku pro Sbor dobrovolných hasičů:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
300,00 tis. Kč
Výdaj: par. 5512 požární ochrana,
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
300,00 tis. Kč.
Obě strany ORJ 07, doklad 8048, účelový znak 81.
13.2a/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 22., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 300,00 tis. Kč na dýchací techniku
pro Sbor dobrovolných hasičů:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
300,00 tis. Kč
Výdaj: par. 5512 požární ochrana,
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
300,00 tis. Kč.
Obě strany ORJ 07, doklad 8048, účelový znak 81.
ukládá
13.2a/3. Zastupitelstvo MČ
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.1.2009.

Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
13.2b/1.
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 23., převod částky 1 037,00 tis. do zřízeného peněžního fondu pro
Dům s chráněnými byty:
Příjem:pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (na ZBÚ)1 037,00 tis. Kč
pol. 4134 převody z rozpočtových účtů (ze ZBÚ na účet Fondu) 1 037,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6330 převody vlastním fondům:
1 037,00 tis. Kč
pol. 5349 ostatní převody vlastním fondům
pol. 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech
1 037,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 010, doklad 823, účelový znak sdělí MHMP.
13.2b)2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 23., převod částky 1 037,00 tis. do zřízeného peněžního fondu pro Dům
s chráněnými byty:
Příjem:pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (na ZBÚ)1 037,00 tis. Kč
pol. 4134 převody z rozpočtových účtů (ze ZBÚ na účet Fondu) 1 037,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6330 převody vlastním fondům:
pol. 5349 ostatní převody vlastním fondům
1 037,00 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech
1 037,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 010, doklad 823, účelový znak sdělí MHMP.
13.2b)3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.1.2009.
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2c/1.
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 11., přesun 100,00 tis. Kč uvnitř paragrafu 2212 silnice:
snižuje se:
par. 2212 silnice, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
-100,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 2212 silnice, pol. 5171 opravy a udržování
100,00 tis. Kč
ORJ 03, doklad 824.
13.2.c/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 11., přesun 100,00 tis. Kč uvnitř paragrafu 2212 silnice:
snižuje se:
par. 2212 silnice, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
-100,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 2212 silnice, pol. 5171 opravy a udržování
100,00 tis. Kč
ORJ 03, doklad 824.
13.2.c/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.1.2009.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2d/1.
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 12., posílení paragrafu 3319 záležitosti kultury o 109,00 tis. Kč tak
jak je uveden v důvodové zprávě k tomuto bodu.
13.2d/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 12., posílení paragrafu 3319 záležitosti kultury o 109,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 3635 územní plánování,
pol. 6119 nákup dlouhodobého nehmotného majetku
-109,00 tis. Kč
přesouvá se na par. 3319 záležitosti kultury podle přiložené tabulky
109,00 tis. Kč.
Podklad pro úpravu rozpočtu 2008 č. 12.
Paragr Pol.

3319
3319
3319
3319
3319
3319

5021
5031
5032
5137
5138
5139

3319
3319

5166
5169

3319
3319

5175
5194

3319

Rozpočtové výdaje

RS

RU

Název
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné soc. zab.
Povinné pojistné zdrav. poj.
Drobný hmotný dl. majetek
Nákup zboží
Nákup materiálu-vlastní zdr.
dotace Min. kultury
Konzultační, poraden. služby
Nákup ostatních služeb
dotace Min. kultury
Pohoštění
věcné dary

tis. Kč tis. Kč
140,00 125,00
32,00
32,00
11,00
11,00
9,00
9,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
9,00
0,00
0,00
540,00 540,00
0,00
10,00
2,00
2,00
0,00
0,00

Záležitosti kultury celkem

739,00

743,00

Skutečnost Úprava
RU
30.11.2008 č. 12.
po
Kč
tis. Kč úpravě
100 000,00
0,00 125,00
26 000,00
0,00
32,00
9 000,00
0,00
11,00
20 411,00
11,00
20,00
50,00
0,00
0,00
11 031,00
11,00
16,00
0,00
0,00
9,00
20 000,00
20,00
20,00
497 419,00
40,00 580,00
0,00
0,00
10,00
4 232,00
2,50
4,50
24 534,00
24,50
24,50
712 677,00

109,00

852,00
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13.2d/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.1.2009.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2e/1.
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 13., dar 110,00 tis. Jednotce sboru dobrovolných hasičů:
snižuje se:
par. 3635 územní plánování,
pol. 6119 nákup dlouhodobého nehmotného majetku
-110,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 5512 požární ochrana,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím 110,00 tis. Kč.
13.2e/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 13., dar 110,00 tis. Jednotce sboru dobrovolných hasičů:
snižuje se:
par. 3635 územní plánování,
pol. 6119 nákup dlouhodobého nehmotného majetku
-110,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 5512 požární ochrana,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím 110,00 tis. Kč.
13.2e/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.1.2009.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2f/1.
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 14., přesun v paragrafu 6112 zastupitelstva obcí:
snižuje se:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5492 dary obyvatelstvu
-403,90 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí,
403,90 tis. Kč.
pol. 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům
13.2f/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 14., přesun v paragrafu 6112 zastupitelstva obcí:
snižuje se:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5492 dary obyvatelstvu
-403,90 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí,
pol. 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům
403,90 tis. Kč.
13.2f/.3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.1.2009.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2g/1.
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 15., přesun v paragrafu 6171 místní správa:
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snižuje se:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování
-70,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb
70,00 tis. Kč.
13.2g/.2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 15., přesun v paragrafu 6171 místní správa:
snižuje se:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování
-70,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb
70,00 tis. Kč.
13.2g/.3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.1.2009.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2h/1.
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 16., zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole o 150,00 tis.
Kč:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-150,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, ORJ 04
150,00 tis. Kč;
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 15.12.2008 schválit
úpravu č. 16.
13.2h/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 16., zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole o 150,00 tis. Kč:
snižuje se:
-150,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, ORJ 04
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
150,00 tis. Kč.
13.2h/.3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.1.2009.

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
13.3/1.
bere na vědomí
návrh smlouvy s tím, že případné připomínky sdělí právničce Dr. Vaněčkové do 22.12.2008
do 10.00 hodin a dále se k tomu zástupci ZMČ sejdou v 18.00 hodin dne 29.12.2008.
K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.4./1.
schvaluje
následující pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria pro rok 2009:
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- Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu
roku 2008. Příjmy schváleného rozpočtu 2008 byly 23 987,00 tis. Kč, tj. po dobu
rozpočtového provizoria výdaje v měsíci nepřesáhnou 1 998,91 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 2009 po jeho schválení.
13.4./2.
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.1.2009.
Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice dne 18.12.2008

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.5./1.
bere na vědomí
návrh na udělení předběžného souhlasu k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a
předsedovi finančního výboru v období od 19.12.2008 do 31.12.2008 až do výše 100,00 tis.
Kč. Při překročení této hranice až do 200,00 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.
13.5./2.
vydává
předběžný souhlas k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a předsedovi finančního
výboru v období od 19.12.2008 do 31.12.2008 až do výše 100,00 tis. Kč. Při překročení této
hranice až do 200,00 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.
13.5./3. Zastupitelstvo MČ u k l á d á
starostce a předsedovi finančního výboru předložit zprávu o provedených rozpočtových
opatřeních na prvním zasedání Zastupitelstva v roce 2009.

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.6.a/1
bere na vědomí
Návrh nového Jednacího řádu výborů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice.
13.6.a/2.
schvaluje
Jednací řád výborů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice s vypuštěním bodu 17 a 19 a Přílohy
k Jednacímu řádu „Prohlášení mlčenlivosti“
13.6.a/3

ukládá
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starostce MČ podepsat Jednací řád výborů a tajemnici seznámit výbor kontrolní a revizní
s tímto jednacím řádem a zajistit zveřejnění na webových stránkách..

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.6.b/1
bere na
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru MČ Praha-Kunratice za rok 2008

vědomí

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.6.c/1
bere na
Zprávu o činnosti Finančního výboru MČ Praha-Kunratice za rok 2008

vědomí

K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.6.b/1
bere na
Zprávu o plnění Usnesení ze 7.-12. zasedání ZMČ Praha-Kunratice

Ověřovatelé

Ing. Pubrdle Jiří

vědomí

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

Ing. Alinčová Lenka .......................................

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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