USNESENÍ
Z 5. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 21. SRPNA 2007

Zastupitelstvo MČ

schvaluje

návrhovou komise ve složení

Ing. Pubrdle Jiří
Aschenbrenerová Jaroslava

ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

Ing. Potluka Oto
Kahoun Ladislav

souhlasí
s následujícím programem dnešního jednání:
Program:
1) Projednání změny názvu příspěvkové organizace ZŠ a dodatku č. 2 ke zřizovací listině
této PO
2) Projednání změny názvu příspěvkové organizace MŠ a nové zřizovací listiny této PO
3) Projednání nabídky odboru obchodních aktivit Magistrátu hl.m. Prahy na svěření domu
zvláštního určení čp. 1255 v ul. Hornomlýnská včetně pozemků tvořících s domem jeden
funkční celek do správy MČ Praha-Kunratice.

4) Projednání změn rozpočtu MČ na rok 2007 č. 13, 14, 15 a 16 a úpravy č. 2
5) Projednání návrhů na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
a) na pozemku č. parc. 1072 v k.ú. Kunratice z funkce PZO (zahrádky a zahrádkové
osady) na funkci OB (čistě obytnou)
b) na pozemku č. parc. 219/3 v k.ú. Kunratice z funkce PS (sady, zahrady a vinice) na
funkci OB (čistě obytnou)
c) na pozemku č. parc. 648/3 v k.ú. Kunratice v území vymezeném ulicemi Vídeňská,
Kunratická spojka a Na Jahodách z funkce NL (louky a pastviny) na funkci OB (čistě
obytnou).
6) Různé

Usnesení ze 5. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 21. srpna 2007

K bodu 1
5.1/1
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
schva luje
1. změnu dosavadního názvu příspěvkové organizace Základní škola, Praha 4,
Předškolní 420 tak, že její nový název s účinností od 21. 8. 2007 zní Základní škola
Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
2. dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 4,
Předškolní 420, dle přílohy usnesení, kterým se mění název organizace a okruh její
doplňkové činnosti, povolený zřizovatelem v souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a kterým se vydává aktualizované a úplné znění zřizovací listiny
5.1/2 Zastupitelstvo MČ
ukládá
Ing. arch. Ivaně Kabelové, starostce městské části Praha – Kunratice zajistit realizaci usnesení
K bodu 2
5.2/1
Zastupitelstvo městské části Praha – Kunratice
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
schva luje
1. změnu dosavadního názvu příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha - Kunratice,
Předškolní 880 tak, že její nový název s účinností od 21.8.2007 zní Mateřská škola
Kunratice, Praha 4, Předškolní 880
2. zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Kunratice, Praha 4,
Předškolní 880, dle přílohy usnesení, která se vydává z důvodu uvedení činnosti
organizace do souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souvislosti se
změnou názvu organizace a s novým vymezením okruhu její doplňkové činnosti,
povolené zřizovatelem v souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
5.2/2 Zastupitelstvo MČ u k l á d á
Ing. arch. Ivaně Kabelové, starostce městské části Praha – Kunratice zajistit realizaci usnesení
K bodu 3
5.3/1
Zastupitelstvo MČ

bere na vědomí

nabídku odboru obchodních aktivit HMP na svěření bytového domu čp. 1255 v ul.
Hornomlýnská v Praze 4-Kunraticích, včetně pozemků tvořících s domem jeden funkční
celek, do správy městské části Praha-Kunratice.
5.3/2
Zastupitelstvo MČ

nesouhlasí

se svěřením bytového domu čp. 1255 v ul. Hornomlýnská v Praze 4-Kunraticích, včetně
pozemků tvořících s domem jeden funkční celek, do správy městské části Praha-Kunratice.
5.3/3
Zastupitelstvo MČ
starostce zajistit podání usnesení MHMP. Termín ihned

ukládá
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K bodu 4
5.4a/1.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- dopis MHMP čj.: ROZ 2/133/2007 z 22.6.2007 o uzavření finančního vypořádání roku 2006
- návrh změny rozpočtu č. 13., uzavření finančního vypořádání roku 2006:
Příjem: par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
598,90 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
298,90 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 6901 rezervy kapitálových výdajů 300,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 10, doklad 8029.
5.4.a/2.
Zastupitelstvo MČ
změnu rozpočtu č. 13., uzavření finančního vypořádání roku 2006:
Příjem: par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 6901 rezervy kapitálových výdajů
Obě strany ORJ 10, doklad 8029.

schvaluje

598,90 tis. Kč
298,90 tis. Kč
300,00 tis. Kč

5.4a/3.
ukládá
Zastupitelstvo MČ
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.9.2007
5.4b/1.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- sdělení MHMP čj.: ROZ 2/146/2007 ze dne 26.6.2007 o 100% vrácené daně z příjmu
právnických osob za zdaňovací období roku 2006 formou neinvestiční dotace
- návrh změny č. 14., zvýšení o 588,80 tis. Kč:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti,
pol. 5901 nespecifikované rezervy
Obě strany číslo dokladu 8033, účelový znak 99, ORJ 10.

588,80 tis. Kč
588,80 tis. Kč

5.4b/2.
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu č. 14., zvýšení o 588,80 tis. Kč, tj. o 100% vrácené daně z příjmu právnických osob za
zdaňovací období roku 2006 formou neinvestiční dotace:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
588,80 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti,
pol. 5901 nespecifikované rezervy
588,80 tis. Kč
Obě strany číslo dokladu 8033, účelový znak 99, ORJ 10.
5.4b/3.
ukládá
Zastupitelstvo MČ
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.9.2007.
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5.4c/1.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 15., zvýšení o 18,30 tis. Kč, o pojistné plnění za škodní událost
odcizení okapových svodů:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady
18,30 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování
18,30 tis. Kč
Obě strany ORJ 09, doklad 709.
5.4c/2.
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 15., zvýšení o 18,30 tis. Kč, o pojistné plnění za škodní událost odcizení
okapových svodů:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady
18,30 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování
18,30 tis. Kč
Obě strany ORJ 09, doklad 709.
5.4c/3.
Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.9.2007.
5.4d/1.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 16., zvýšení o 2,00 tis. Kč, dar AB Auto Brejla na Běh Terryho
Foxe:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy, pol. 2321 přijaté neinvestiční dary
2,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5194 věcné dary
2,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 09, doklad 710.
5.4d/2.
schvaluje
Zastupitelstvo MČ
změnu rozpočtu č. 16., zvýšení o 2,00 tis. Kč, dar AB Auto Brejla na Běh Terryho Foxe:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy, pol. 2321 přijaté neinvestiční dary
2,00 tis. Kč
2,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5194 věcné dary
Obě strany ORJ 09, doklad 710.
5.4d/3.
Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.9.2007.
5.4e/1.
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
se stažením bodu „návrh úpravy č. 2., převod 120,00 tis. Kč z rozpočtu hlavní činnosti na účet
hospodářské činnosti pro Dům s chráněnými byty:

5.4e/2.
Zastupitelstvo MČ
předložit zastupitelstvu úpravu č. 2 až po projednání ve finančním výboru.

ukládá
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K bodu 5
5.5a/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh pí. Gabriely Walterové ze dne 17.5.2007 na změnu Územního plánu sídelního útvaru
hl.m. Prahy na pozemku č. parc. 1072 v k.ú. Kunratice z funkce PZO (zahrádky a
zahrádkové osady) na funkci OB (čistě obytnou).

5.5a/2
Zastupitelstvo MČ
nesouhlasí
se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemku č. parc. 1072 v k.ú.
Kunratice z funkce PZO (zahrádky a zahrádkové osady) na funkci OB (čistě obytnou)
z důvodu, že se spolu s již dříve podanými návrhy jedná o rozvoj velkého území a z návrhu
není zřejmé, jak navrhovatelé řeší dopravní obslužnost, napojení na inženýrské sítě, vyřešení
majetkoprávních vztahů (zejména v případě řešení komunikací), míru využití území, ani kdo
zainvestuje potřebnou infrastrukturu dále skutečnost, že přilehlé lokality směrem na
jihovýchod a jih určené pro funkci čistě obytnou nejsou dosud zastavěné, signalizuje, že
zřejmě není vhodné připravovat k rozvoji další lokalitu.
5.5a/3
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení návrhu spolu se stanoviskem MČ odboru územního plánu MHMP
a navrhovatelce, termín ihned.

5.5b/1
bere na vědomí
Zastupitelstvo MČ
návrh pí. Vlasty Šilhové ze dne 25.6.2007 na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy na pozemku č. parc. 219/3 v k.ú. Kunratice z funkce PS (sady, zahrady a vinice) na
funkci OB (čistě obytnou).

5.5.b/2
Zastupitelstvo MČ
nesouhlasí
se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemku č. parc. 219/3 v k.ú.
Kunratice z funkce PS (sady, zahrady a nice) na funkci OB (čistě obytnou) z důvodu, že se
jedná o pozemek v záplavovém území Kunratického potoka a územním systému ekologické
stability.

5.5b/3
Zastupitelstvo MČ
doporučuje
odložit projednávání návrhu do doby zpracování generelu Kunratického potoka, který může
mít vliv na změnu umístění záplavového území Kunratického potoka a územního systému
ekologické stability.
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5.5b/4
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení návrhu spolu se stanoviskem MČ odboru územního plánu MHMP
a navrhovatelce, termín ihned.

5.5c/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
obnovený návrh projekční firmy ABM architekti s.r.o. (zastupující vlastníky předmětného
pozemku) ze dne 23.7.2007 na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na
pozemku č. parc. 648/3 zjednodušené evidence v k.ú. Kunratice v území vymezeném
ulicemi Vídeňská, Kunratická spojka a Na Jahodách z funkce NL (louky, pastviny), VOP
(vodní toky a plochy, plavební kanály) a SUP (suché poldry) na funkci OB (čistě obytnou).

5.5c/2
Zastupitelstvo MČ
nesouhlasí
se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc. 648/3
zjednodušené evidence v k.ú. Kunratice v území vymezeném ulicemi Vídeňská, Kunratická
spojka a Na Jahodách z funkce NL (louky, pastviny), VOP (vodní toky a plochy, plavební
kanály) a SUP (suché poldry) na funkci OB (čistě obytnou). z důvodu, že se jedná o izolovaný
pozemek nenavazující na stávající zástavbu, kde dosud není vyjasněno umístění suchého
poldru a řešení změny na větším území je vhodnější řešit v rámci nového ÚPn.
5.5c/3
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení návrhu spolu se stanoviskem MČ odboru územního plánu MHMP
a navrhovatelce, termín ihned.

Ověřovatelé

Ing. Potluka Oto

....…………………………………

Kahoun Ladislav

……….…………………………

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice

Strana 6 (celkem 6)

