USNESENÍ
Z 16. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 29.6.2009
Zastupitelstvo MČ
návrhovou komise ve složení

ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

schvaluje
Ing. Potluka Oto
pan Kahoun Ladislav

Ing. Pubrdle Jiří
Ing. Aschenbrenerová Jaroslava
souhlasí

s následujícím programem:
Program :
1a) Projednání změny zřizovací listiny jednotky Sboru dobrovolných hasičů
1b) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2008
2a) Projednání závěrečného účtu MČ za rok 2008
2b) Projednání rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ
za rok 2008
3a) Projednání daru Slovanu Kunratice
3b) Projednání daru Sokolu Kunratice
3c) Projednání rozpočtových změn č. 3 – 8 a rozpočtových úprav č. 1 - 3
4) Projednání úplatného převodu pozemku č. parc. 2583/5 v k. ú. Kunratice
(komunikace) vlastníkovi sousedního pozemku
5) Projednání směny pozemků č. parc. 2354/14-15 a 1496/22 ve vl. MČ PrahaKunratice za pozemky č. parc. 2354/2,3-5,17-21,67 v soukromém vlastnictví, vše k. ú.
Kunratice
6) Projednání směny pozemku č. parc. 2342/299 ve vl. MČ Praha-Kunratice za
pozemky č. parc. 2342/334,371, 2343/139,140, 236,237 v soukromém vlastnictví, vše
k. ú. Kunratice
7) Projednání směny pozemku č. parc. 1001/1 ve vl. MČ Praha-Kunratice za pozemek
č. parc. 281/2 vč. chaty v soukromém vlastnictví, vše k. ú. Kunratice
8) Projednání úplatného převodu pozemku č. parc. 1001/3 v k. ú. Kunratice vlastníkovi
sousedního pozemku
9) Předběžné projednání směny části pozemku č. parc. 382 a příp. 387 ve vl. MČ
Praha-Kunratice za část pozemku č. parc. 381/1 v soukromém vlastnictví, vše k. ú.
Kunratice, za účelem výstavby kavárny dle předložené studie
10) Doplnění finančního výboru o 1 člena
11) Projednání úprav Územního plánu HMP č. U 0797, U 0798 a U 0799
12) Různé
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K bodu 1)
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
16.1a/1.
bere na vědomí
návrh na změnu zřizovací listiny organizační složky městské části JSDH MČ Praha-Kunratice
s účinností od 29.6.2009 vydanou v plném znění
16.1a/2.
schvaluje
změnu zřizovací listiny organizační složky městské části JSDH MČ Praha-Kunratice
s účinností od 29.6.2009 vydanou v plném znění
16.1a/3.
ukládá
Starostce MČ Praha-Kunratice podepsat změnu Zřizovací listiny organizační složky městské
části JSDH MČ Praha-Kunratice. Termín ihned.
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
16.1b/1.
bere na vědomí
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů v městské části Praha-Kunratice za období od 1.1.2008 do
31.12.2008.
• Příkaz starostky MČ Praha-Kunratice k odstranění nedostatků zjištěných při
přezkoumávání hospodaření ze dne 18.5.2009.
• Splnění opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků.
16.1b/2.
ukládá
Starostce MČ Praha-Kunratice zaslat MHMP písemnou zprávu o plnění přijatých opatření do
14.7.2009.
K bodu 2)
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
16.2a/1.
bere na vědomí
- návrh závěrečného účtu MČ Praha-Kunratice za rok 2008 v hlavní činnosti s tímto
hospodářským výsledkem (Kč):
36,747.466,76 Kč
příjmy po konsolidaci
výdaje po konsolidaci
32,619.266,66 Kč
saldo příjmů a výdajů-přebytek
4,128.200,10 Kč
-

návrh závěrečného účtu MČ Praha-Kunratice za rok 2008 v hospodářské (zdaňované)
činnosti s tímto hospodářským výsledkem (Kč):
výnosy
9,097.530,50 Kč
náklady
2,076.935,99 Kč
daň z příjmu
1,468.685,66 Kč
hospodářský výsledek k rozdělení
5,551.908,85 Kč

-

závěry z výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 ze dne 18.5.2009;
příkaz starostky ze dne 18.5.2009 k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání
hospodaření jako přijaté opatření k výhradám k hospodaření;
skutečnost, že ke dni tohoto zasedání byla splněna opatření uvedená v Příkazu starostky a
výhrady odstraněny;

-
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-

stanovisko finančního výboru ze dne 10.6.2009 souhlasit s hospodařením MČ za rok
2008.

16.2a/2.
souhlasí
- s hospodařením MČ za rok 2008 s hospodářským výsledkem hlavní činnosti ve výši
4,128.200,10 Kč, s hospodařením ve zdaňované činnosti s hospodářským výsledkem
5,551.908,85 Kč;
- s odstraněním výhrad k hospodaření splněním opatření obsažených v Příkaze starostky ze
dne 18.5.2009.
16.2a/3. Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ podat MHMP informaci o rozhodnutí tohoto bodu a o splnění přijatých opatření
do 14.7.2009.
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
16.2b/1.
bere na vědomí
- návrh rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti 2008:
hospodářský výsledek k rozdělení
5,551.908,85 Kč
zvýšení rozpočtu hlavní činnosti
3,551.908,85 Kč
blokovat nerozdělený zisk v účetnictví hospodářské činnosti
za podmínky, že bude rozdělen po určení výše části pro převod
do fondu Domu s chráněnými byty
2,000.000,00 Kč
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru schválit rozdělení
hospodářského výsledku z hospodářské činnosti roku 2008.
16.2b/2.
schvaluje
- rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti roku 2008 podle důvodové zprávy:
hospodářský výsledek k rozdělení
5,551.908,85 Kč
3,551.908,85 Kč
zvýšení rozpočtu hlavní činnosti
blokovat nerozdělený zisk v účetnictví hospodářské činnosti
za podmínky, že bude rozdělen po určení výše části pro převod
do fondu Domu s chráněnými byty
2,000.000,00 Kč
16.2b/3. Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit, aby rozhodnutí tohoto bodu bylo provedeno v souladu s finančními
předpisy.
K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
16.3a/1.
bere na vědomí
- žádost SK Slovan Kunratice ze dne 4.5.2009 o finanční dar ve výši 20.000,- Kč na pořádání
oslav 85 let trvání fotbalového klubu včetně pozvánky
- žádost SK Slovan Kunratice ze dne 17.6.2009 o uvolnění zbytku z finanční částky ve výši
140.000,- Kč schválené v rozpočtu MČ v par. „rezervy“ a předběžně určené Zastupitelstvem
MČ Praha-Kunratice pro SK Slovan Kunratice
16.3a/2.
souhlasí
s finančním darem SK Slovanu Kunratice ve výši 20.000,- Kč z rezervy v rozpočtu MČ na
pořádání oslav 85 let trvání fotbalového klubu
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(s finančním darem SK Slovanu Kunratice ve výši 140.000,- Kč z rezervy v rozpočtu MČ,
z čehož 20.000,- Kč bude použito na pořádání oslav let trvání fotbalového klubu a zbytek na
údržbu hřiště na Vimperském náměstí)¨s podmínkou vyúčtování do 15.9.2009
16.3a/3.
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 16.3a/2, termín do 10.7.2009.
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
16.3b/1.
bere na vědomí
- upřesnění rozpočtu na rekonstrukci kuchyně TJ Sokol Kunratice
16.3b/2.
souhlasí
s finančním darem ve výši 300.000,- Kč TJ Sokolu Kunratice na rekonstrukci kuchyně TJ
Sokol Kunratice
s podmínkou vyúčtování do 15.12.2009 a a poskytnutím bezúplatné výpůjčky velkého sálu TJ
Sokol na 2 akce pořádané Městskou částí Praha-Kunratice, a to na Den seniorů, který se bude
konat na podzim roku 2009 a Den matek, který se bude konat v květnu 2010.
16.3b/3.
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 16.3b/2, termín do 10.7.2009.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.3c//1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci 11.000,- Kč ze státního rozpočtu
v rámci souhrnného dotačního vztahu podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.6.2009 schválit
změnu č. 3
16.3c/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci 11.000,- Kč ze státního rozpočtu v rámci
souhrnného dotačního vztahu:
Příjem: pol. 4112 investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ORJ 10
11.000,- Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy
pol. 5194 věcné dary, ORJ 04
11.000,- Kč
Obě strany doklad 6015.
16.3c/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2009.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.3d//1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 4., zvýšení o dar 100.000,- Kč pro Dům s chráněnými byty podle
důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.6.2009 schválit
změnu č. 4
16.3d/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 4., zvýšení o dar 100.000,- Kč pro Dům s chráněnými byty:
Příjem: pol. 2321 přijaté neinvestiční dary pro paragraf 4357 domovy
100.000,- Kč
Výdaj: par. 4357 domovy
pol. 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek
100.000,- Kč
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Obě strany doklad 902, ORJ 05.
16.3d/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2009.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.3e//1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 5., zvýšení o investiční dotaci HMP 4,000.000,- Kč na pokračování
rekonstrukce objektu čp. 24 Golčova ul. podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.6.2009 schválit
změnu č. 5
16.3e/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 5., zvýšení o investiční dotaci HMP 4,000.000,- Kč na pokračování
rekonstrukce objektu čp. 24 Golčova ul.:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
4,000.000,- Kč
Výdaj: par. 3639 komunální služby a územní rozvoj,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
4,000.000,- Kč
Obě strany budou označeny číslem stavby ORG 4494, UZ 84, ORJ 08, doklad 802216.3e/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2009.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.3f//1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 6., zvýšení o investiční dotaci HMP 3,500.000,- Kč na rekonstrukci
objektu Golčova čp. 28 podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.6.2009 schválit
změnu č. 6
16.3f/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 6., zvýšení o investiční dotaci HMP 3,500.000,- Kč na rekonstrukci
objektu Golčova čp.28;
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
3,500.000,- Kč
Výdaj: par. 3639 komunální služby a územní rozvoj
pol. 6121 budovy, haly, stavby
3,500.000,- Kč
Obě strany budou označeny číslem stavby ORG 40576, UZ 84, ORJ 08, doklad 8008.
16.3f/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2009.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.3g//1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 7., zvýšení o neinvestiční dotaci 120.000,- Kč ze státního rozpočtu
na financování voleb do Evropského parlamentu podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.6.2009 schválit
změnu č. 7
16.3g/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 7., zvýšení o neinvestiční dotaci 120.000,- Kč ze státního rozpočtu na
financování voleb do Evropského parlamentu:
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Příjem: pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
120.000,- Kč
Výdaj: par. 6117 volby do Evropského parlamentu:
pol. 5021 ostatní osobní výdaje
66.500,- Kč
pol. 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění
3.000,- Kč
pol. 5139 nákup materiálu
15.500,- Kč
pol. 5169 nákup ost. služeb
31.000,- Kč
pol. 5175 pohoštění
4.000,- Kč
Celkem
120.000,- Kč
16.3g/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2009 a zajistit
předání vyúčtování dotace MHMP do 29.7.2009.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.3h//1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 8., zvýšení o 3,551.900,- Kč, tj. zapojení hospodářského výsledku
hospodářské činnosti 2008 podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 10.6.2009 schválit
změnu č. 8
16.3h/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 8., zvýšení o 3,551.900,- Kč, tj. zapojení hospodářského výsledku
hospodářské činnosti 2008 jak je uvedena v tabulce, opatření bude provedeno dokladem 903:
Paragraf

Položka
Název

tis. Kč

Celkem
tis. Kč

3 551,90

3 551,90

Příjem:
4131

Převody z vlastního fondů hospodářské činnosti

Výdaj:
2212
2219

5171
6121

Silnice – opravy a údržba
Ost. záležitosti komunikací, budovy, haly, stavby

450,00
50,00

450,00
50,00

5331
5171
6351

Předškolní zařízení
Neinvestiční příspěvek PO
Opravy a udržování
Investiční transfery zřízeným PO

210,00
10,00
80,00

300,00

5331

Základní školy, neinvestiční příspěvek PO

530,00

530,00

5169
6122

Domovy-Dům s chráněnými byty
Nákup služeb
Stroje, přístroje, zařízení

25,00
50,00

75,00

5169

Volby do EP, nákup služeb

36,60

36,60

Mzdové tarify pro paragrafy 2212,3314 knihovna,
3632 pohřebnictví, 6171 místní správy

183,00

183,00

3111

3113
4357

6117

6409

5901

Posílení rozpočtu celkem

1 624,60

Ostatní činnosti, nespecifikované rezervy

1 927,30
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16.3h/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2009.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.3i/1.
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 9., zvýšení o neinvestiční dotaci MHMP 121.000,- Kč pro školská
zařízení na integraci žáků podle důvodové zprávy;
16.3i/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 9., zvýšení o neinvestiční dotaci MHMP 121.000,- Kč pro školská zařízení
na integraci žáků:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
11.800,- Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, pol. 5331 neinvestiční
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
40.000,- Kč
par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím
81.000,- Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91, číslem dokladu 8024, ORJ 04.
16.3i/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2009.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.3j/1.
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 1., přesun 200.000,- Kč z par. 3639 podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru 10.6.2009 schválit úpravu č. 1
16.3j/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 1., přesun 200.000,- Kč z par. 3639:
snižuje se:
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, ORJ 08
pol. 6121 budovy, haly, stavby 200.000,- Kč
přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10 200.000,- Kč
Dokladem 904 bude také doplněn ORG 4494 v částce 300.000,- Kč uvnitř paragrafu.
16.3j/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2009.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.3k/1.
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 2., poskytnutí daru TJ Slovan Kunratice 140.000,- Kč a Sokolu
Kunratice 300.000,- Kč podle důvodové zprávy;
16.3k/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 2., poskytnutí daru TJ Slovan Kunratice 140.000,- Kč a Sokolu Kunratice
300.000,-Kč;
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, ORJ 10
- 440.000,- Kč
přesouvá se na:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
140.000,- Kč
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par. 3421 využití volného času dětí a mládeže, ORJ 04,
pol. 6329 ostatní investiční transfery neziskovým apod. organizacím
Opatření bude provedeno dokladem 905.

300.000,- Kč

16.3k/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2009.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.3L/1.
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 3., oprava v přiřazení výdajů ve výši 60.000,- Kč pod paragraf 3421
a jejich přesun pod paragraf 4344 podle důvodové zprávy.
16.3L/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 3., oprava v přiřazení výdajů ve výši 60.000,- Kč pod paragraf 3421 a
jejich přesun pod paragraf 4344, odklad 906:
snižuje se:
par. 3421 využití volného času dětí a mládeže, ORJ 04,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 60.000,- Kč
přesouvá se na:
par. 4344 sociální rehabilitace,ORJ 05
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 60.000,- Kč
16.3L/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2009.
K bodu 4)
16.4./1
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice na úplatný převod pozemkové parcely par. č. 2583/5, druh
pozemku-ostatní plocha, využití komunikace, o výměře 585 m2, v majetku HMP-svěřeno MČ
Praha-Kunratice, LV č. 1812, vlastníkovi sousedního pozemku parc. č. 2366/9 p. Bohdanu
Pavlíkovi, trvalým bydlištěm Nad Belárií 756/2, 143 00 Praha 4-Modřany, za účelem
zajištění vjezdu na tento pozemek, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 3,535.540,Kč.
16.4/2
schvaluje
úplatný převod pozemkové parcely par. č. 2583/5, druh pozemku-ostatní plocha, využití
komunikace, o výměře 585 m2, v majetku HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice, LV č. 1812,
vlastníkovi sousedního pozemku parc. č. 2366/9 p. Bohdanu Pavlíkovi, trvalým bydlištěm
Nad Belárií 756/2, 143 00 Praha 4-Modřany, za účelem zajištění vjezdu na tento pozemek, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 3,535.540,- Kč.
16.4/3.
starostce realizaci přijatého usnesení. Termín Ihned.

ukládá

K bodu 5)
16.5./1
bere na vědomí
žádosti MUDr. Ludvíka Winklera a Ing. Karla Husy o směnu pozemkových parcel pod
komunikací Úhlová a při komunikaci Úhlová, které jsou v majetku HMP – svěřeno MČ
Praha-Kunratice (parc. č. 2354/14, 2354/15, 1496/22) za pozemkové parcely v této lokalitě,
které jsou v jejich vlastnictví (parc. č. 2354/67, 2454/2, 2354/17-21, 2354/3-5).
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16.5./2B
neschvaluje
směnu pozemkových parcel pod komunikací Úhlová a při komunikaci Úhlová, které jsou
v majetku HMP – svěřeno MČ Praha-Kunratice (parc. č. 2354/14, 2354/15, 1496/22) za
pozemkové parcely v této lokalitě, které jsou ve vlastnictví MUDr. Ludvíka Winklera a Ing.
Karla Husy (parc. č. 2354/67, 2454/2, 2354/17-21, 2354/3-5).
16.5/3.
starostce realizaci přijatého usnesení. Termín Ihned.

ukládá

K bodu 6)
16.6./1
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice směnit pozemkovou parcelu parc. č. 2342/299 ostatní plocha o
výměře 1.976 m2 zapsané na LV č. 1812 v k.ú. Kunratice za pozemkové parcely, které jsou ve
vlastnictví K-STAVBY a.s., IČ: 26721813, zapsané na LV č. 3085, a to: pozemkové parcely
parc. č. 2342/371, jiná plocha o výměře 683 m2, parc. č. 2343/140, orná půda o výměře
315 m2, parc. č. 2343/139, orná půda o výměře 239 m2, parc. č. 2343/236 orná půda, o
výměře 508 m2, parc. č. 2343/237, ostatní komunikace o výměře 81 m2 a parc. č. 2342/334,
ostatní komunikace o výměře 27 m2, vše v k.ú. Kunratice, lokalita Na Lhotách, za podmínky,
že K-STAVBY, a.s. vybuduje přístupové cesty do Kunratického lesa na pozemkových
parcelách parc. č. 2342/369, 2342/371, 2343/237 a 2342/334 s napojením nových domů na
cesty v Kunratickém lese a přístupovou cestu do lesa. Dále se a.s. K-STAVBY smluvně
zaváže, že na pozemkových parcelách par. č. 2342/369 a 2342/299 vybuduje sportoviště,
která budou veřejnosti přístupná 20 hodin týdně.
16.6./2
schvaluje
směnu pozemkové parcely parc. č. 2342/299 ostatní plocha o výměře 1.976 m2 zapsané na LV
č. 1812 v k.ú. Kunratice za pozemkové parcely, které jsou ve vlastnictví K-STAVBY a.s., IČ:
26721813, zapsané na LV č. 3085, a to: pozemkové parcely parc. č. 2342/371, jiná plocha o
výměře 683 m2, parc. č. 2343/140, orná půda o výměře 315 m2, parc. č. 2343/139, orná půda
o výměře 239 m2, parc. č. 2343/236 orná půda, o výměře 508 m2, parc. č. 2343/237, ostatní
komunikace o výměře 81 m2 a parc. č. 2342/334, ostatní komunikace o výměře 27 m2, vše
v k.ú. Kunratice, lokalita Na Lhotách, za podmínky, že K-STAVBY, a.s. vybuduje přístupové
cesty do Kunratického lesa na pozemkových parcelách parc. č. 2342/369, 2342/371, 2343/237
a 2342/334 s napojením nových domů na cesty v Kunratickém lese a přístupovou cestu do
lesa. Dále se a.s. K-STAVBY smluvně zaváže, že na pozemkových parcelách par. č. 2342/369
a 2342/299 vybuduje sportoviště, která budou veřejnosti přístupná 20 hodin týdně.
16.6/3.
starostce realizaci přijatého usnesení. Termín Ihned.

ukládá

K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
16.7/1.
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice na směnu pozemkových parcel parc. č. 1001/1 včetně
příslušenství, zahrada, LV 1812 o výměře 1000 m2, ve vlastnictví HMP-svěřeno MČ PrahaKunratice, za parc. č. 281/2, včetně zahrádkářské chaty č.e. 0254 a příslušenství, zahrada, LV
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1089 o výměře 718 m2, ve vlastnictví Františka Záruby, Karafiátova 2969/34, 106 00 PrahaZáběhlice, vše v k.ú. Kunratice
16.7/2.
schvaluje
směnu pozemkových parcel parc. č. 1001/1 včetně příslušenství, zahrada, LV 1812 o výměře
1000 m2, ve vlastnictví HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice, za parc. č. 281/2, včetně
zahrádkářské chaty č.e. 0254 a příslušenství, zahrada, LV 1089 o výměře 718 m2, ve
vlastnictví Františka Záruby, Karafiátova 2969/34, 106 00 Praha-Záběhlice, vše v k.ú.
Kunratice
16.7/3
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení.

ukládá

K bodu 8
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.8/1.
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice na úplatný převod pozemkové parcely parc. č. 1001/3, druh
pozemku-zahrada, o výměře 438 m2, v majetku HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice, LV č.
1812 v k.ú. Kunratice vlastníkovi sousedního pozemku parc. č. 1006/3 p. Pavlu Dvořákovi,
trvalým bydlištěm Na Skále 540/10, 392 01 Soběslav za cenu 2,592.295,- Kč, za podmínky
zřízení věcného břemene přístupu na pozemkovou parcelu parc. č. 1003.
16.8/2.
schvaluje
úplatný převod pozemkové parcely parc. č. 1001/3, druh pozemku-zahrada, o výměře 438 m2,
v majetku HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice, LV č. 1812 v k.ú. Kunratice vlastníkovi
sousedního pozemku parc. č. 1006/3 p. Pavlu Dvořákovi, trvalým bydlištěm Na Skále 540/10,
392 01 Soběslav za cenu 2,592.295,- Kč, za podmínky zřízení věcného břemene přístupu na
pozemkovou parcelu parc. č. 1003.
16.8/3.
ukládá
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení – podepsání smlouvy.
K bodu 9
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.9/1.
bere na vědomí
- žádost p. Jana Soukupa, bytem Pod Vilami 681/21, 140 00 Praha 4 – Nusle o směnu části
pozemkové parcely parc. č. 381/1, jiná plocha, ostatní plocha, LV 3247 ve vlastnictví
žadatele, za část pozemkové parcely parc. č. 382, ostatní komunikace, ostatní plocha,
popř. část pozemkové parcely parc. č. 387, jiná plocha, ostatní plocha ve vlastnictví HMP
– svěřeno MČ Praha-Kunratice, LV 1812.
- že p. Jan Soukup chce výlučně na své náklady zpracovat dokumentaci pro územní
rozhodnutí, ve které bude zahrnuta i část pozemků parc. č. 382, popř. 387, to vše za
účelem výstavby kavárny na této části pozemku ze strany p. Jana Soukupa dle již
předložené studie.
16.9/2.
předběžně souhlasí
se záměrem vystavět předmětnou kavárnu za předpokladu, že dojde k uzavření směnné
smlouvy mezi MČ Praha-Kunratice a p. Janem Soukupem, na základě které dojde ke směně
části pozemkové parcely parc. č. 381/1, jiná plocha, ostatní plocha, LV 3247 ve vlastnictví
žadatele, za část pozemkové parcely parc. č. 382, ostatní komunikace, ostatní plocha, popř.
část pozemkové parcely parc. č. 387, jiná plocha, ostatní plocha ve vlastnictví HMP – svěřeno
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MČ Praha-Kunratice, LV 1812 se současným smluvním závazkem investora vystavět na nově
odděleném pozemku z pozemkové parcely parc. č. 382, popř. 387 výlučně předmětnou stavbu
kavárny.
16.9/3.
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení.
K bodu 10
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.10/1.
návrh na doplnění finančního výboru o 1 člena
16.10/2.
s doplněním finančního výboru o paní Silvii Weiszovou

ukládá

bere na

vědomí

souhlasí

16.10/3
ukládá
starostce zajistit doplnění seznamu členů finančního výboru a podání informace o rozhodnutí
bodu 16.10/2 paní Silvii Weissové a tajemnici výboru, termín do 10.7.2009.
K bodu 11
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.11a/1.
bere na vědomí
žádost odboru územního plánu MHMP o vyjádření k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 0797
v k. ú. Kunratice
16.11a/2.
s úpravou ÚP SÚ HMP č. U 0797 v k.ú. Kunratice

souhlasí

16.11a/3.
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 16.11a/2 odboru územního plánu
MHMP, termín ihned
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.11b/1.
bere na vědomí
žádost odboru územního plánu MHMP o vyjádření k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 0798
v k. ú. Kunratice
16.11b/2.
s úpravou ÚP SÚ HMP č. U 0798 v k.ú. Kunratice

souhlasí

16.11b/3.
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 16.11b/2 odboru územního plánu
MHMP, termín ihned

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.11c/1.
bere na vědomí
žádost odboru územního plánu MHMP o vyjádření k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 0799
v k. ú. Kunratice
16.11c/2.

doporučuje
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nesouhlasit se změnou míry využití území na D9 a odsouhlasit změnu na C9
16.11c/3.
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 16.11c/2 odboru územního plánu
MHMP, termín ihned

Ověřovatelé

Ing. Pubrdle Jiří

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

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

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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