USNESENÍ
ZE 4. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 27. ČERVNA 2007

Zastupitelstvo MČ

schvaluje

návrhovou komise ve složení

Ing. Potluka Oto
Ing. Pubrle Jiří

ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

Ing. Vrba Jaroslav
Matoušková Kateřina

souhlasí
s následujícím programem dnešního jednání:
Program:
1) Projednání Zprávy o přezkoumání hospodaření MČ Praha-Kunratice v roce 2006.
2) Projednání závěrečného účtu MČ Praha-Kunratice za rok 2006
3) Projednání finančních darů
1. TJ Sokol Kunratice
2. majitelům pozemků č. parc. 1479/2 a 1479/3 v k.ú. Šeberov
4) Projednání rozpočtových změn a úprav
5) Projednání úplatného převodu pozemku č. parc. 2430/3 v k.ú. Kunratice o výměře 36 m2
6) Projednání úplatného převodu pozemku č. parc. 2465/2 v k.ú. Kunratice o výměře 27 m2
7) Projednání věcného břemene na pozemních č. parc. 3,4,5,382,2382 a 2385 v k.ú.
Kunratice pro spol. Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
8) Projednání návrhu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č.
parc. 1871 a na části pozemku č. parc. 1872 v k.ú. Kunratice z funkce sady, zahrady a
vinice na funkci všeobecně smíšenou.
9) Projednání finančních darů členům Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice za 1. pololetí
r.2007
10) Různé

Usnesení ze 4. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 27. června 2007

K bodu 1
4.1./1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů v městské části Praha-Kunratice za období od 1.1.2006 do
31.12.2006.
- Příkaz starostky MČ Praha-Kunratice k odstranění nedostatků zjištěných při
přezkoumávání hospodaření ze dne 31.5.2007.
4.1./2
Zastupitelstvo MČ

ukládá

Starostce MČ provedení inventury a kontroly hospodaření ZŠ v průběhu měsíce října 2007.

K bodu 2
4.2.a)/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh závěrečného účtu MČ za rok 2006 uvedený ve Zprávě o hospodaření roku 2006
v hlavní činnosti
úhrn příjmů
37 127,46 tis. Kč
úhrn výdajů
47 279,42 tis. Kč
saldo
-10 151,96 tis. Kč
- doporučení starostky na základě souhlasu finančního výboru ze dne 18.6.2007 souhlasit
s hospodařením MČ za rok 2006 v hlavní činnosti.
4.2.a)/2
Zastupitelstvo MČ
- s hospodařením MČ roku 2006 v hlavní činnosti

souhlasí

4.2.a)/3
Zastupitelstvo
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2007

4.2.b)/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh závěrečného účtu MČ za rok 2006 jak je uveden ve Zprávě o výsledku hospodaření
MČ v roce 2006 v hospodářské (zdaňované) činnosti
výnosy:
2 890 717,27 Kč
náklady:
368 921,19 Kč
hospodářský výsledek k rozdělení:
1 933 007,03 Kč
- doporučení starostky na základě souhlasu finančního výboru ze dne 18.6.2007 souhlasit
s hospodařením MČ za rok 2006 v hospodářské činnosti.
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4.2.b).2
Zastupitelstvo MČ
s hospodařením MČ roku 2006 v hospodářské činnosti.

souhlasí

4.2.b).3
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2007

4.2.c)1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti roku 2006, tj. zapojení
do rozpočtu hlavní činnosti roku 2007:
hospodářský výsledek roku 2006
1 933 007,03 Kč
zvýšení rozpočtu hlavní činnosti
1 933 000,00 Kč
ponechat na účtu VHČ
7,03 Kč
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru schválit návrh na rozdělení
hospodářského výsledku z podnikatelské činnosti roku 2006.
4.2.c)2
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti roku 2006 v částce 1 933 000,00
Kč na posílení rozpočtu hlavní činnosti roku 2007.
4.2.c)3
Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit, aby rozhodnutí tohoto bodu bylo provedeno v souladu s finančními
předpisy do 30 6.2007.

K bodu 3
4.3.a)1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
bere na vědomí
žádost TJ Sokol Kunratice ze dne 13.4.2007 o finanční příspěvek na dokončení fasády místní
sokolovny
4.3.a)2
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s účelovým darem 250.000,- Kč TJ Sokol Kunratice na dokončení fasády místní sokolovny
4.3a)3
Zastupitelstvo MČ
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 4.3.a)2., termín ihned

ukládá

4.3b/1
bere na vědomí
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
návrh na odsouhlasení finančního daru p. Ladislavovi Havrdovi a manželům Novotným.

Strana 3 (celkem 14)

Usnesení ze 4. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 27. června 2007

4.3b/2
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
souhlasí
s vyplacením finančního daru v částce 86.000,- Kč za umožnění příjezdu a manipulaci v místě
výpustě odpadních vod v období od 05.2007 do 05.2008.
4.3b/3 Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
tajemnici ÚMČ zajistit výkon rozhodnutí k bodu 3b.

ukládá

K bodu 4
4.4.a)/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 1. podle sdělení MHMP ROZ 2/49/2007 z 3.4.2007 o přidělení
účelové neinvestiční dotace 9,80 tis. Kč na nákup knih pro Místní knihovnu:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
9,80 tis. Kč
Výdaj: par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učební pomůcky, tisk
9,80 tis. Kč
Obě strany doklad 8006, UZ 81, ORJ 06
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 18.6.2007 schválit
změnu č. 1.
4.4.a)/2
schvaluje
Zastupitelstvo MČ
změnu rozpočtu č. 1., zvýšení o účelovou neinvestiční dotaci 9,80 tis. Kč pro Místní knihovnu
na nákup knih takto:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
Výdaj: par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učební pomůcky, tisk
Obě strany doklad 8006, UZ 81, ORJ 6.

9,80 tis. Kč
9,80 tis. Kč

4.4.a)/3
Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2007.

4.4.b)/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční transfer 25,00 tis. Kč na zkoušku zvláštní
odborné způsobilosti:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
25,00 tis. Kč
25,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení a vzdělávání
Obě strany doklad 8013, ÚZ 81, ORJ 09
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru schválit změnu č. 2.
4.4.b).2
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční transfer 25,00 tis. Kč na zkoušku zvláštní
odborné způsobilosti:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
25,00 tis. Kč
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Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení a vzdělávání
Obě strany doklad 8013, ÚZ 81, ORJ 09.

25,00 tis. Kč

4.4.b).3
Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2007.

4.4.c)/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 3., zvýšení o 16,00 tis., tj. o zbývající část odvodu z výtěžku
z provozu výherních hracích automatů:
Příjem: pol. 1351 odvod výtěžku z provozování loterií a jiných her, ORJ 09
16,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,
pol. 5171 opravy a údržba, ORJ 02, doklad 702
16,00 tis. Kč
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru schválit změnu č. 3.
4.4.c)/2
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 3., zvýšení o 16,00 tis., tj. o zbývající část odvodu z výtěžku z provozu
výherních hracích automatů:
Příjem: pol. 1351 odvod výtěžku z provozování loterií a jiných her, ORJ 09
16,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,
pol. 5171 opravy a údržba, ORJ 02, doklad 702
16,00 tis. Kč.
4.4.c)/3
Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2007.

4.4.d)/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 4., zvýšení o pojistné plnění 192,70 tis. Kč jako náhradu za škody:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy,
pol. 2322 přijaté pojistné náhrady
192,70 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování
34,00 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5909 ostatní neinvestiční
výdaje, obě strany ORJ 09, doklad 703
158,70 tis. Kč.
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru schválit změnu č. 4.
4.4.d)/2
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 4., zvýšení o pojistné plnění 192,70 tis. Kč jako náhradu za škody:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy,
pol. 2322 přijaté pojistné náhrady
192,70 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování
34,00 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5909 ostatní neinvestiční
158,70 tis. Kč.
výdaje, obě strany ORJ 09, doklad 703
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4.4.d)/3
Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2007.

4.4.e)/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 5., zvýšení o neinvestiční dotaci 360,00 tis. Sboru dobrovolných
hasičů:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
360,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 5512 požární ochrana, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 45,00 tis. Kč
par. 5512 požární ochrana, pol. 5139 nákup materiálu
15,00 tis. Kč
par. 5512 požární ochrana, pol. 5171 opravy a udržování
300,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 07, doklad 8022, ÚZ 81
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru schválit změnu č. 5.
4.4.e)/2
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 5., zvýšení o neinvestiční dotaci 360,00 tis. Sboru dobrovolných hasičů:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
360,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 5512 požární ochrana, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 45,00 tis. Kč
par. 5512 požární ochrana, pol. 5139 nákup materiálu
15,00 tis. Kč
par. 5512 požární ochrana, pol. 5171 opravy a udržování
300,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 07, doklad 8022, ÚZ 81.
4.4.e)/3
u k l á dá
Zastupitelstvo MČ
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2007.

4.4.f)/1
bere na vědomí
Zastupitelstvo MČ
- návrh změny rozpočtu č. 6., zvýšení o investiční dotace z rezervy rozpočtu HMP 5 000,00
tis. Kč na vybavení nových objektů školy a na rozšíření hasičské zbrojnice:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
5 000,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, ORJ 04, ORG 4423,
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
4 000,00 tis. Kč
par. 5512 požární ochrana, ORJ 07, ORG 8896,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
1 000,00 tis. Kč
Obě strany UZ 84, doklad 8011
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru schválit změnu č. 6.
4.4.f)/2
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 6., zvýšení o investiční dotace z rezervy rozpočtu HMP 5 000,00 tis. Kč na
vybavení nových objektů školy a na rozšíření hasičské zbrojnice:
5 000,00 tis. Kč
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
Výdaj: par. 3113 základní školy, ORJ 04, ORG 4423,
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pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
par. 5512 požární ochrana, ORJ 07, ORG 8896,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
Obě strany UZ 84, doklad 8011.

4 000,00 tis. Kč
1 000,00 tis. Kč

4.4.f)/3
Zastupitelstvo MČ
u k l á dá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2007.

4.4.g)/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 7., zapojení nevyčerpaných prostředků 2 907,20 tis. Kč investiční
dotace HMP roku 2006 ponechaných k využití na stejný účel v roce 2007
Výdaj: par. 5512 požární ochrana, pol. 6121 budovy, haly, stavby
2 907,20 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech
2 907,20 tis. Kč
Obě operace budou označeny číslem stavby ORG 8896, UZ 90, doklad 8010
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 18.6. schválit změnu č. 7.
4.4.g)/2
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 7., zapojení nevyčerpaných prostředků 2 907,20 tis. Kč investiční dotace
HMP roku 2006 ponechaných k využití na stejný účel v roce 2007:
Výdaj: par. 5512 požární ochrana, pol. 6121 budovy, haly, stavby
2 907,20 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech
2 907,20 tis. Kč
Obě operace budou označeny číslem stavby ORG 8896, UZ 90, doklad 8010.
4.4.g)/3
Zastupitelstvo MČ
u k l á dá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2007.

4.4.h)/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 8., zvýšení o investiční dotaci 1 500,00 tis. Kč z rozpočtu HMP
roku 2007 na rozšíření hasičské zbrojnice:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
1 500,00 tis. Kč
Výdaj: par. 5512 požární ochrana, ,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
1 500,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 07, ORG 8896, doklad sdělí MHMP
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 18.6. schválit změnu č.
4.4.h)/2
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 8., zvýšení o investiční dotaci 1 500,00 tis. Kč z rozpočtu HMP roku 2007
na rozšíření hasičské zbrojnice:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
1 500,00 tis. Kč
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Výdaj: par. 5512 požární ochrana, ,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
Obě strany ORJ 07, ORG 8896, doklad sdělí MHMP.

1 500,00 tis. Kč

4.4.h)/3
Zastupitelstvo MČ
u k l á dá
tajemnici ÚMČ zajistit provedení rozpočtového opatření podle rozhodnutí tohoto bodu
obratem po obdržení sdělení MHMP a informaci podat odboru rozpočtu MHMP.

4.4.i)/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 9., snížení rozpočtu o zahrnutou část týkající se Domu
s chráněnými byty:

Příjem: pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků,
par. 4357 domovy
-4 000,00 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech
4 000,00 tis. Kč
Výdaj: par. 4357 domovy (odečet všech položek)
-2 480,00 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na
2 480,00 tis. Kč
bankovních účtech
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 18.6. schválit změnu č. 9.
4.4.i)/2
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 9., snížení rozpočtu o zahrnutou část týkající se Domu s chráněnými byty:
Příjem: pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků,
par. 4357 domovy
-4 000,00 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech
4 000,00 tis. Kč
Výdaj: par. 4357 domovy (odečet všech položek)
-2 480,00 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech
2 480,00 tis. Kč
4.4.i)/3
Zastupitelstvo MČ
u k l á dá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2007 a zajistit
účetní evidenci v souladu s finančními předpisy.

4.4.j)/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 10., zvýšení o 1 933,00 tis. hospodářského výsledku HČ 2006 tak
jak je uveden v předkontačním dokladu č. 1
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 18.6. schválit změnu č. 10.
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4.4.j)/2
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 10., zvýšení o 1 933,00 tis. hospodářského výsledku HČ 2006 tak je
uveden v předkontačním dokladu č. 1.
4.4.j)/3
Zastupitelstvo MČ
u k l á dá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2007.

4.4.k)/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 11., zvýšení o 127,80 tis. Kč odpisů hospodářské činnosti 2006:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
127,80 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
127,80 tis. Kč
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 18.6. schválit změnu č. 11.
4.4.k)/2
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 11., zvýšení o 127,80 tis. Kč odpisů hospodářské činnosti 2006:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
127,80 tis. Kč
127,80 tis. Kč.
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
4.4.k)/3
Zastupitelstvo MČ
u k l á dá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2007.

4.4.L)/1
bere na vědomí
Zastupitelstvo MČ
- návrh změny rozpočtu č. 12., zvýšení o investiční dotaci HMP 1 500,00 tis. Kč na
rekonstrukci čp. 24 Golčova:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
1 500,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3639 komunální služby a územní rozvoj,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
1 500,00 tis. Kč
Obě strany ORG 4494, UZ 84, ORJ 08, doklad sdělí MHMP
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 18.6. schválit změnu č. 12.
4.4.L)/2
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 12., zvýšení o investiční dotaci HMP 1 500,00 tis. Kč na rekonstrukci čp.
24 Golčova:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
1 500,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3639 komunální služby a územní rozvoj,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
1 500,00 tis. Kč
Obě strany ORG 4494, UZ 84, ORJ 08, doklad sdělí MHMP.
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4.4.L)/3
Zastupitelstvo MČ
u k l á dá
tajemnici ÚMČ zajistit provedení rozpočtového opatření podle rozhodnutí tohoto bodu
obratem po obdržení sdělení MHMP a informaci podat odboru rozpočtu MHMP.

4.4.m)/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 1., přesun uvnitř paragrafu 5512 požární ochrana:
v paragrafu 5512 požární ochrana se snižuje:
pol. 5139 nákup materiálu
-10,00 tis. Kč
pol. 5167 služby školení a vzdělávání
-10,00 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování
-90,00 tis. Kč
celkem
110,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5132 ochranné pomůcky
+110,00 tis. Kč
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 18.6. schválit úpravu č. 1.
4.4.m)/2
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 1., přesun uvnitř paragrafu 5512 požární ochrana:
v paragrafu 5512 požární ochrana se snižuje:
pol. 5139 nákup materiálu
-10,00 tis. Kč
pol. 5167 služby školení a vzdělávání
-10,00 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování
-90,00 tis. Kč
celkem
110,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5132 ochranné pomůcky
+110,00 tis. Kč
4.4.m).3. Zastupitelstvo MČ
u k l á dá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2007.

K bodu 5
4.5./1
Zastupitelstvo MČ

bere na vědomí

záměr MČ Praha-Kunratice o úplatném převodu části pozemkové parcely parc.č. 2430/3 o
výměře 36 m2 v k.ú. Kunratice, který je v majetku hl.m. Prahy-svěřeno MČ Praha-Kunratice.
4.5./2
Zastupitelstvo MČ

schvaluje

úplatný převod pozemkové parcely parc.č. 2430/3 o výměře 36 m2 v k.ú. Kunratice, která je
v majetku hl.m. Prahy-svěřeno MČ Praha-Kunratice, Jaroslavovi a Janě Fišerovým, bytem
Pod Belvederem 945/1, Praha 4-Kunratice, 148 00, za cenu 4 300,- Kč/m2, tj. celkem
154 800,- Kč.
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4.5./3
Zastupitelstvo MČ

ukládá

starostce MČ Praha-Kunratice podepsat předloženou kupní smlouvu a tajemnici ÚMČ zajistit
vklad do Katastru nemovitostí.

K bodu 6
4.6./1
Zastupitelstvo MČ

bere na vědomí

záměr MČ Praha-Kunratice o úplatném převodu části pozemkové parcely parc.č. 2465
oddělené jako parc. č. 2465/2 o výměře 27 m2, v k.ú. Kunratice, který je v majetku hl.m.
Prahy-svěřeno MČ Praha-Kunratice.

4.6./2
Zastupitelstvo MČ

schvaluje

úplatný převod pozemkové parcely parc.č. 2465/2 o výměře 27 m2, oddělené z pozemkové
parc.č. 2465 v k.ú. Kunratice která je v majetku hl.m. Prahy-svěřeno MČ Praha-Kunratice,
panu Karlovi Bauerovi, bytem K Betáni 8, 148 00, Praha 4-Kunratice.

4.6./3
Zastupitelstvo MČ

ukládá

starostce MČ Praha-Kunratice podepsat předloženou kupní smlouvu a tajemnici ÚMČ zajistit
vklad do Katastru nemovitostí.

K bodu 7
4.7/1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

bere na

vědomí

Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Kunratice a Telefónica O2 Czech
Republic a. s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, na pozemkových parcelách č. 4, parc. č. 5,
parc. č. 382, parc. č. 2382, parc. č. 2385 a části budovy č. p. 34 na pozemkové parcele parc.
č. 3, vše v k. ú. Kunratice za účelem zřízení a uložení, provozu, údržby a oprav podzemního
vedení veřejné komunikační sítě. Pozemky a budova jsou uvedeny na LV 1812, ve
vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeno MČ Praha-Kunratice.
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4.7./2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Kunratice a Telefónica O2 Czech
Republic a.s., Olšanská 55/5,130 34 Praha 3, na pozemkových parcelách parc. č. 4, 5, 382,
2382, 2385 a části budovy č.p. 34, vše v k. ú. Kunratice, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeno
MČ Praha-Kunratice.

4.7./3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

ukládá

Starostce MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivaně Kabelové podepsat Smlouvu o zřízení
věcného břemene na uvedené pozemky a část budovy.

K bodu 8
4.8./1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh p. J. Urbana, M.Valenty a L. Kaila ze dne 6.4.2007 na změnu Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc. 1871 a na části pozemku č. parc. 1872 (dle
grafické přílohy) v k.ú. Kunratice z funkce sady, zahrady a vinice na funkci všeobecně
smíšenou
4.8./2
souhlasí
Zastupitelstvo MČ
s návrhem p. J. Urbana, M. Valenty a L. Kaila ze dne 6.4.2007 na změnu Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc. 1871 a na části pozemku č. parc. 1872
v k.ú. Kunratice z funkce sady, zahrady a vinice na funkci všeobecně smíšenou s tím, že
předmětná část pozemku 1872 bude zkrácena tak, aby odpovídala v ÚPn hranici mezi
funkcemi SV a PS ležící severně od pozemku č. parc. 1872 (tzn. aby hranice mezi SV a PS
v této lokalitě pokračovala ve stejné linii
z důvodu, že předmětné pozemky leží při Vídeňské ulici mezi územím s funkcí všeobecně
smíšenou a mezi pozemky č. parc. 2366/16 a 32, kde v rámci změn ÚPn č. 07 probíhá změna
na funkci všeobecně smíšenou a je navržena ke kladnému vyřízení.
4.8./3
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení návrhu včetně stanoviska MČ odboru územního plánu MHMP a
zaslání informace o rozhodnutí bodu 4.8/2 navrhovatelům, termín do konce 06/2007.

K bodu 9
4.9./1
bere na vědomí
Zastupitelstvo MČ
návrh finančních darů členům Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice za 1. pololetí roku 2007
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-

1 měsíční odměna pro uvolněné členy zastupitelstva
2 měsíční odměny pro předsedkyni sociální komise
4 měsíční odměny pro ostatní členy Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice

4.9./2
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s finančními dary členům Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice za 1. pololetí roku 2007
- 1 měsíční odměna pro uvolněné členy zastupitelstva
- 2 měsíční odměny pro předsedkyni sociální komise
- 4 měsíční odměny pro ostatní členy Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice

4.9./3
Zastupitelstvo MČ
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 4.9/2., termín do 7.7.2007

ukládá

K bodu 10

4.10.a)/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- žádost Mgr. Moličové a p. Damianidise ze dne 19.3.2007 o revokaci usnesení Zastupitelstva
MČ Praha-Kunratice k jejich návrhu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
podanému 18.9.2006 – číslo usnesení 28.13d/2 z roku 2006 (změna č. Z 1661/01)
kladné vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 8.12.2006 k navrhované změně
4.10.a)/2
Zastupitelstvo MČ
revokuje
na základě vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 8.12.2006 usnesení
Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice č. 28.13d/2 z roku 2006 týkající se návrhu Mgr. Moličové
a p. Damianidise za změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy podanému dne
18. 9. 2006.
4.10.a)/3
Zastupitelstvo MČ
žádá
přerušit projednávání uvedeného návrhu na změnu ÚPn a pokračovat v projednávání v rámci
prací na novém Územním plánu hl.m. Prahy
z důvodů, že se jedná o poměrné rozsáhlé území a je třeba v širších souvislostech posoudit
rozsah potřeby nárůstu bydlení v Praze v dalších letech, a to v souvislosti s příslušným
nárůstem dopravy, vody, splaškových vod, plynu, atd. a v souvislosti s případným náhradním
umístěním ploch pro funkci sport
4.10.a)/4
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení stanoviska MČ Praha – Kunratice odboru územního plánu
MHMP a informaci o rozhodnutí Mgr. Moličové a p. Damianidisovi, termín ihned
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4.10.b./1
Zastupitelstvo MČ

bere na vědomí

žádost spol. Schoeller instruments,s.r.o.
• o revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 16.10.2006 požádat o
svěření pozemkové parcely parc.č. 798 o výměře 587 m2 v k.ú. Kunratice Městské části
Praha-Kunratice za účelem zřízení zeleně,
• o souhlas s úplatným převodem pozemkové parcely parc.č. 798 o výměře 587 m2 v k.ú.
Kunratice do vlastnictví spol. Schoeller instruments,s.r.o.
4.10.b./2
Zastupitelstvo MČ

nesouhlasí

s žádostí spol. Schoeller instruments,s.r.o.
• o revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 16.10.2006 požádat o
svěření pozemkové parcely parc.č. 798 o výměře 587 m2 v k.ú. Kunratice Městské části
Praha-Kunratice za účelem zřízení zeleně,
• o souhlas s úplatným převodem pozemkové parcely parc.č. 798 o výměře 587 m2 v k.ú.
Kunratice do vlastnictví spol. Schoeller instruments,s.r.o.
4.10.b./3
Zastupitelstvo MČ

ukládá

starostce zajistit podání usnesení MHMP. Termín ihned

Ověřovatelé

Ing. Jaroslav Vrba

...........…………………………………

paní Matoušková Kateřina ……….…………………………

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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