USNESENÍ
Z 12. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 26.11.2008

Zastupitelstvo MČ
návrhovou komise ve složení

ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

schvaluje
Ing. Vrba Jaroslav
Ing. Potluka Oto

pí. Aschenbrenerová Jaroslava
Ing. Pubrdle Jiří

souhlasí
s následujícím programem dnešního jednání:

Program :
1) Projednání změn a úprav rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2008 (změny č. 1421, revokace bodu 4). 10 ZMČ a úpravy č. 5-10)
2) Projednání zřízení peněžního fondu MČ Praha-Kunratice na poskytování
prostředků pro potřeby Chráněných bytů Kunratice
3) Projednání směny pozemků č. parc. 2434 o výměře 178 m2 a č. parc. 1001/2 o
výměře 137 m2 ve vlastnictví Hl. m. Prahy – svěřeno MČ Praha-Kunratice za
pozemek č. parc. 999/2 o výměře 316 m2 ve vlastnictví fyzických osob, vše k. ú.
Kunratice
4) Projednání návrhu zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů
v Kunraticích
5) Projednání výzvy starosty MČ Praha 11, žádosti o. s. Občané usilující o řešení
dopravního zatížení Vídeňské a petice o.s. Rozvoj Zeleného údolí, vše ve věci
zajištění.bezpečnosti.občanů.Kunratic
6) Různé:
Zpráva o plnění usnesení z minulých ZMČ
Závěrečná informace o Veřejnosprávní kontrole v ZŠ Předškolní

Usnesení z 12 zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 26. listopadu 2008

K bodu 1)
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
12.1a)/1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 14., zvýšení o investiční dotaci MHMP 700,00 tis. Kč na
dokončení rekonstrukce Mateřské školky:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
700,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 budovy, haly, stavby
602,00 tis. Kč
par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení
98,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny ORJ 04, účelovým znakem 84 a číslem stavby ORG 40235,
číslo dokladu bude MHMP sděleno;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.11.2008 schválit
změnu č. 14.
12.1a)/.2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 14., zvýšení o investiční dotaci MHMP 700,00 tis. Kč na dokončení
rekonstrukce Mateřské školky:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
700,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 budovy, haly, stavby
602,00 tis. Kč
par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení
98,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny ORJ 04, účelovým znakem 84 a číslem stavby ORG 40235,
číslo dokladu bude MHMP sděleno.
ukládá
12.1a)/3. Zastupitelstvo MČ
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.12.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
12.1b)/1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 15., zvýšení o státní neinvestiční dotaci 52,00 tis. Kč na zřízení
pracoviště CzechPOINT:
Příjem: pol. 4116 ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
52,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
20,00 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb(certifikát , školení)
16,00 tis. Kč
pol. 5172 programové vybavení
16,00 tis. Kč
Označení obou stran bude ORJ 09, UZ 14006, doklad 6039;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.11.2008 schválit
změnu č. 15.
12.1b)/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 15., zvýšení o státní neinvestiční dotaci 52,00 tis. Kč na zřízení pracoviště
CzechPOINT:
Příjem: pol. 4116 ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
52,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
20,00 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb(certifikát , školení)
16,00 tis. Kč
pol. 5172 programové vybavení
16,00 tis. Kč
Označení obou stran bude ORJ 09, UZ 14006, doklad 6039.
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12.1b)/3. Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.12.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
12.1c)/1. MČ
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 16., zvýšení o neinvestiční dotaci 300,50 tis. Kč pro školské
organizace:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
300,50 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 46,60 tis. Kč
par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím253,90 tis. Kč
Obě strany ORJ 04, UZ 91, doklad 8031;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.11.2008 schválit
změnu č. 16.
12.1c)/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 16., zvýšení o neinvestiční dotaci 300,50 tis. Kč pro školské organizace:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
300,50 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 46,60 tis. Kč
par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím253,90 tis. Kč
Obě strany ORJ 04, UZ 91, doklad 8031.
12.1c)/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.12.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1d)/1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 17., zvýšení o příjem pojistné náhrady 44,70 tis. Kč:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady 44,70 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 04
10,50 tis. Kč
par. 6171 činn. místní správy, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 09 34,20 tis. Kč
Provedeno bude jako doklad č. 812;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.11.2008 schválit
změnu č. 17.
12.1d)/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 17., zvýšení o příjem pojistné náhrady 44,70 tis. Kč:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady 44,70 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 04
10,50 tis. Kč
par. 6171 činn. místní správy, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 09 34,20 tis. Kč
Provedeno bude jako doklad č. 812.
12.1d)/3.
ukládá
podat
informaci
o
rozhodnutí
tohoto
bodu
MHMP
do
2.12.2008.
tajemnici ÚMČ
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1e)/1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 18., zvýšení o výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů 8,20
tis. Kč:
Příjem: pol. 1351 odvod výtěžku z provozování loterií, ORJ 09, doklad 813
8,20 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 5139 nákup materiálu, ORJ 04
8,20 tis. Kč;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.11.2008 schválit
změnu č. 18.
12.1e)/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 18., zvýšení o výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů 8,20 tis. Kč:
Příjem: pol. 1351 odvod výtěžku z provozování loterií, ORJ 09, doklad 813
8,20 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 5139 nákup materiálu, ORJ 04
8,20 tis. Kč.
12.1e)/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.12.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1f)/1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 19., zvýšení o 215,40 tis. Kč, tj. o zařazení odpisů VHČ 2007:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
215,40 tis. Kč
215,40 tis. Kč
pol. 4134 převody z rozpočtových účtů
Výdaj: par. 6330 převody vlastním fondům:
pol. 5344 převody vlastním rezervním fondům
215,40 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech
215,40 tis. Kč
Obě strany ORJ 010, účelový znak 10, doklad 814
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.11.2008 schválit
změnu č. 19.
12.1f)/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 19., zvýšení o 215,40 tis. Kč, tj. o zařazení odpisů VHČ 2007:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
215,40 tis. Kč
pol. 4134 převody z rozpočtových účtů
215,40 tis. Kč
Výdaj: par. 6330 převody vlastním fondům:
pol. 5344 převody vlastním rezervním fondům
215,40 tis. Kč
215,40 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech
Obě strany ORJ 010, účelový znak 10, doklad 814.
12.1f)/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.12.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1g)/1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 20., zvýšení o neinvestiční dotaci Ministerstva kultury 19,00 tis.
Kč na kulturní aktivity seniorů a zdravotně postižených:
Příjem: pol. 4116 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
19,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3319 ostatní záležitosti kultury:
pol. 5139 nákup materiálu
9,00 tis. Kč
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pol. 5169 nákup ostatních služeb
10,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 06;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.11.2008 schválit
změnu č. 20.
12.1g)/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 20., zvýšení o neinvestiční dotaci Ministerstva kultury 19,00 tis. Kč na
kulturní aktivity seniorů a zdravotně postižených:
Příjem: pol. 4116 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
19,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3319 ostatní záležitosti kultury:
pol. 5139 nákup materiálu
9,00 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb
10,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 06.
12.1g)/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.12.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1h)/1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu k revokaci usnesení 10. zasedání ZMČ bod 4. ze dne 30.6.2008.
12.1h)/2.
usnesení 10. zasedání ZMČ bod 4. ze dne 30.6.2008.

revokuje

12.1h)/3.
souhlasí
se změnou usnesení 10. zasedání ZMČ bod 4. ze dne 30.6.2008, které bude znít takto:
schvaluje
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
rozdělení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti roku 2007:
hospodářský výsledek k rozdělení
3 843 230,12 Kč
zvýšení rozpočtu hlavní činnosti
2 500 000,00 Kč
blokovat ke zřízení peněžního fondu Domu s chráněnými byty a
jeho potřeby roku 2008
1 200 000,00 Kč
ponechat na účtu hospodářské činnosti
143 230,12 Kč.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1i)/1.
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 21., zvýšení o převod části hospodářského výsledku VHČ roku 2007
ve výši 163,00 tis. Kč:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, ORJ 10 163,00 tis. Kč
Výdaj: par. 4357 domovy, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení, ORJ 05
163,00 tis. Kč
Doklad 816.
12.1i)/2.
schvaluje
změny rozpočtu č. 21., zvýšení o převod části hospodářského výsledku VHČ roku 2007 ve
výši 163,00 tis. Kč:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, ORJ 10 163,00 tis. Kč
163,00 tis. Kč
Výdaj: par. 4357 domovy, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení, ORJ 05
Doklad 816.
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12.1i)/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.12.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1j)/1.
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 5., uvolnění vlastních zdrojů 730,00 tis. dosud zařazených
k rekonstrukci Mateřské školky:
Snižuje se:
par. 3111 předškolní zařízení,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 04, ORG 40235
-730,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 09
500,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
230,00 tis. Kč
Doklad 817;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.11.2008 schválit
úpravu č. 5.
12.1j)/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 5., uvolnění vlastních zdrojů 730,00 tis. dosud zařazených k rekonstrukci
Mateřské školky:
Snižuje se:
par. 3111 předškolní zařízení,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 04, ORG 40235
-730,00 tis. Kč
přesouvá se na:
500,00 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 09
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
230,00 tis. Kč
Doklad 817.
12.1j)/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.12.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1k)/1.
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 6., přesun v paragrafu 3111 předškolní zařízení-MŠ:
Snižuje se:
par. 3111 předškolní zařízení:
pol. 5136 knihy, učební pomůcky, tisk
-20,00 tis. Kč
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
-190,00 tis. Kč
Přesouvá se na:
par. 3111 předškolní zařízení,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
210,00 tis. Kč.
Doklad 818, ORJ 04;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.11.2008 schválit
úpravu č. 6.
12.1k)/2.

ukládá
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tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.12.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1L)/1.
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 7., vyrovnání rozpočtových potřeb formou přesunu mezi
paragrafy:
snižuje se:
par. 3722 sběr a svoz komunálních odpadů ORJ 02, pol. 5169 nákup služeb -165,80 tis. Kč
přesouvá se na:
- par. 3113 základní školy, ORJ 04:
pol. 5139 nákup materiálu
9,60 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování
1,00 tis. Kč
pol. 5194 věcné dary
6,70 tis. Kč
- par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, ORJ 08:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
23,50 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování
34,00 tis. Kč
pol. 6121 budovy, haly, stavby
54,00 tis. Kč
- par. 6171 činnost místní správy, pol. 5137 drobný hmotný dl. majetek, ORJ 937,00 tis. Kč
doklad 819, celkem přesun
165,80 tis. Kč;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.11.2008 schválit
úpravu č. 7.
12.1L)/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 7., vyrovnání rozpočtových potřeb formou přesunu mezi paragrafy:
snižuje se:
par. 3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 5169 nákup služeb, ORJ 02-165,80 tis. Kč
přesouvá se na:
- par. 3113 základní školy, ORJ 04:
pol. 5139 nákup materiálu
9,60 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování
1,00 tis. Kč
pol. 5194 věcné dary
6,70 tis. Kč
- par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, ORJ 08:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
23,50 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování
34,00 tis. Kč
pol. 6121 budovy, haly, stavby
54,00 tis. Kč
- par. 6171 činn. místní správy ORJ 9, pol. 5137 drobný hmotný dl. majetek 37,00 tis. Kč
doklad 819, celkem přesun
165,80 tis. Kč.
12.1L)/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.12.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1m)/1.
bere na vědomí
č.
8.
úprava
položky
uvnitř
paragrafu
3322-kostelní
zeď:
- návrh úpravy rozpočtu
Snižuje se:
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par. 3322 zachování a obnova kulturních památek, ORJ 06
pol. 6323 investiční transfery církvím a náboženským společnostem
-260,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3322 zachování a obnova kulturních památek, ORJ 06
pol. 5223 neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem, doklad 820 260,00 tis. Kč;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.11.2008 schválit
úpravu č. 8.
12.1m)/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 8. úprava položky uvnitř paragrafu 3322-kostelní zeď:
Snižuje se:
par. 3322 zachování a obnova kulturních památek, ORJ 06
pol. 6323 investiční transfery církvím a náboženským společnostem
-260,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3322 zachování a obnova kulturních památek, ORJ 06
pol. 5223 neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem, doklad 820 260,00 tis. Kč.
12.1m)/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.12.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1n)/1.
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 9., přesun pro paragraf 3412 sportovní zařízení – hřiště Slovan
Kunratice:
snižuje se:
par. 3635 územní plánování,
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby, ORJ 01
-22,00 tis. Kč
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
-250,00 tis. Kč
snížení celkem
-272,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06
pol. 5171 opravy a udržování
186,00 tis. Kč
pol. 6121 budovy, haly, stavby
86,00 tis. Kč
Doklad 821, přesun celkem
272,00 tis. Kč;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.11.2008 schválit
úpravu č. 9.
12.1n)/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 9., přesun pro paragraf 3412 sportovní zařízení – hřiště Slovan Kunratice:
snižuje se:
par. 3635 územní plánování,
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby, ORJ 01
-22,00 tis. Kč
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
-250,00 tis. Kč
snížení celkem
-272,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06
pol. 5171 opravy a udržování
186,00 tis. Kč
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pol. 6121 budovy, haly, stavby
Doklad 821, přesun celkem

86,00 tis. Kč
272,00 tis. Kč.

12.1n)/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.12.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1o)/1.
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 10., přesun pro paragraf 6171 místní správa-ostatní osobní výdaje:
Snižuje se:
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5021 ostatní osobní výdaje, ORJ 06
-15,00 tis. Kč
par. 3632 pohřebnictví, pol. 5021 ostatní osobní výdaje, ORJ 08
-6,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-16,00 tis. Kč
snížení celkem
-37,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5021 ostatní osobní výdaje, ORJ 09
37,00 tis. Kč
Doklad 822;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.11.2008 schválit
úpravu č. 10.
12.1o)/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 10., přesun pro paragraf 6171 místní správa-ostatní osobní výdaje:
Snižuje se:
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5021 ostatní osobní výdaje, ORJ 06
-15,00 tis. Kč
par. 3632 pohřebnictví, pol. 5021 ostatní osobní výdaje, ORJ 08
-6,00 tis. Kč
-16,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
snížení celkem
-37,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5021 ostatní osobní výdaje, ORJ 09
37,00 tis. Kč
Doklad 822.
12.1o)/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.12.2008.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
12.2./1.
zřizuje
na základě ustanovení §87, odst. 1) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném
znění ve spojení s ustanovením §5 odst.1) vyhl. č.250/2000 Sb. v platném znění peněžní fond
k poskytování prostředků pro potřeby objektu Domu s chráněnými byty Kunratice a jeho
obyvatel podle Listiny o zřízení fondu, která je přílohou tohoto bodu.
12.2./2.
ukládá
a
tajemnici
ÚMČ
zajistit
zřízení
samostatného
podúčtu
k běžnému účtu u ČS
starostce MČ
a.s.a zajistit administrativní evidenci.
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K bodu 3
12.3./1.
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice směnit pozemkové parcely parc. č. 2434 o výměře 178 m2,
ostatní komunikace a parc. č. 1001/2 o výměře 137 m2, zahrada, vše v k.ú. Kunratice, které
jsou v majetku hl. m. Prahy – svěřeno MČ Praha-Kunratice, zapsané na LV 1812, za
pozemkovou parcelu parc. č. 999/2 o výměře 316 m2, zahrada, v k.ú. Kunratice, zapsaná na
LV 3877, která je ve společném vlastnictví sourozenců paní Jindry Šamšulové, bytem
Nušlova 2278/21, Praha 5 – Stodůlky, 155 00 a pana Miroslava Juna, bytem Za Rybníkem
44/8, Praha 4 – Kunratice, 148 00.
12.3./2.
schvaluje
směnu pozemkové parcely parc. č. 2434 o výměře 178 m2, ostatní komunikace a parc. č.
1001/2 o výměře 137 m2, zahrada, vše v k.ú. Kunratice, které jsou v majetku hl.m. Prahy –
svěřeno MČ Praha-Kunratice, zapsané na LV 1812, za pozemkovou parcelu parc. č. 999/2 o
výměře 316 m2, zahrada, v k.ú. Kunratice, zapsaná na LV 3877, která je ve společném
vlastnictví sourozenců paní Jindry Šamšulové, bytem Nušlova 2278/21, Praha 5 – Stodůlky
155 00 a pana Miroslava Juna, bytem Za Rybníkem 44/8, Praha 4 – Kunratice, 148 00
12.3./3.
ukladá
starostce MČ Praha-Kunratice podepsat předloženou směnnou smlouvu a tajemnici ÚMČ
zajistit vklad do Katastru nemovitostí.

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.4.1.
bere na vědomí
návrh zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů s účinností od 1.10.2008 podle §3
odst.2 vyhlášky MV 247/2001 Sb. na základě ustanovení § 29 odst.1 písmena a) a § 68 odst.1
zákona š.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
12.4.2.
návrh zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

schvaluje

12.4.3.
starostce MČ Praha Kunratice podepsat zřizovací listinu JSDH.

ukládá

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
12.5/1 bere na vědomí
- výzvu starosty MČ Praha 11 ze dne 12.11.2008
- žádost OS „Občané usilující o řešení dopravního zatížení Vídeňské“ ze dne 19.11.2008
- dopis starosty MČ Praha 12 ze dne 19.11.2008
- žádost OS „Patron“ ze dne 18.11.2008 podpořenou rodiči dětí z MŠ Kunratice
12.5/2
žádá
dopisu
OS
„Občané
usilující
o
řešení
dopravního
zatížení
Vídeňské“ ze dne
na základě
19.11.2008, dopisu OS „Patron“ze dne 18.11.2008 podpořeného rodiči dětí z MŠ Kunratice a
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na základě dalších žádostí občanů Kunratic Bezpečnostní výbor Zastupitelstva hlavního
města Prahy v návaznosti na opakující se požáry v tržnici SAPA v Praze-Libuši, zejména na
poslední rozsáhlý požár dne 6. a 7. 11. 2008, o:
- důkladné přezkoumání situace v areálu SAPA v Praze-Libuši a areálů prostorově
a funkčně navazujících (např. areál bývalého podniku Xaverov) o přijetí
veškerých možných opatření pro zajištění bezpečnosti obyvatel Kunratic i
obyvatel ostatních městských částí
12.5/3
doporučuje
napříště při obdobných případech okamžitě informovat obyvatele Kunratic prostřednictvím
prostředků krizového štábu Hl. m. Prahy
12.5/4
ukládá
starostce informovat 1. náměstka primátora Hl.m. Prahy, Bezpečnostní výbor Zastupitelstva
hlavního města Prahy a krizový štáb Hl. m. Prahy o přijatém usnesení, termín ihned

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.6a./1
bere na vědomí
Závěrečnou informaci o provedené Veřejnosprávní kontrole výsledků hospodaření PO ZŠ
Předškolní za období 1.7.2006 do 31.10.2007
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.6.b/1
bere na vědomí
Zprávu o plnění Usnesení z 2. – 6. zasedání ZMČ Praha-Kunratice

Ověřovatelé

Ing. Pubrdle Jiří

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

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

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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