USNESENÍ
Z 10. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 30.06. 2008

Zastupitelstvo MČ
návrhovou komise ve složení

ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

schvaluje
Ing. Potluka Oto
pan Hnětkovský Jan

pí. Aschenbrenerová Jaroslava
Ing. Pubrle Jiří

souhlasí
s následujícím upraveným programem dnešního jednání:

Program :
1) Projednání daru TJ Sokol Kunratice
2) Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Kunratice
v r. 2007 dle zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
3) Projednání závěrečného účtu MČ Praha-Kunratice za rok 2007 v hlavní i vedlejší
činnosti
4) Projednání návrhu na rozdělení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti
MČ Praha-Kunratice roku 2007
5) Projednání financování vybavení Slovan Kunratice
6) Projednání změn a úprav rozpočtu MČ Praha-Kunratice pro rok 2008
7) Projednání návrhu na revokaci bodu 3 8. zasedání Zastupitelstva MČ PrahaKunratice ze dne 17.3.2008 a návrhu, aby ZHMP požádalo o bezúplatný převod
obj. č.p. 176 v k. ú. Kunratice
8) Projednání návrhu na úplatný převod pozemku č. parc. 59/33 v k. ú. Kunratice o
výměře 268 m2, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy-svěřeno MČ PrahaKunratice, soukromé osobě
9) Projednání návrhů na úpravy směrné části Územního plánu sídelního útvaru hl.
m. Prahy:
a) Návrhu na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 0645 v k. ú. Kunratice spočívající ve
změně míry využití území vymezeného ulicemi U Kunratického lesa,
Urešovou a Hornomlýnskou
b) Návrh na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 0675 v k. ú. Kunratice spočívající ve
změně míry využití území (koeficientu zeleně) vymezeného ulicemi
Vídeňská a Kunratická spojka
10) Různé

Usnesení z 10 zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 30.června 2008

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.1/1
bere na vědomí
- žádost TJ Sokol Kunratice ze dne 30.4.2008 o poskytnutí finančních prostředků na nové
vybavení kuchyně a novou trampolínu
- stanovení priorit potřeb TJ ze dne 5.6.2008
10.1/2
souhlasí
s poskytnutím finančního daru ve výši 160 tis. Kč TJ Sokol Kunratice na pořízení nové
trampolíny
10.1/3
starostce zajistit realizaci rozhodnutí bodu 10.1/2, termín ihned

ukládá

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.2/1
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 1.1.2007 do
31.12.2007.
- Příkaz starostky MČ Praha-Kunratice k odstranění nedostatků zjištěných při
přezkoumávání hospodaření ze dne 30.5.2008.
- informaci o návrhu starostky na provedení Veřejnosprávní kontroly v MŠ Předškolní v
roce 2008
10.2/2
ukládá
- tajemnici ÚMČ zaslat MHMP písemnou zprávu o plnění přijatých opatření do 15.7.2008

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.3a/1
bere na vědomí
- návrh závěrečného účtu MČ za rok 2007 uvedený ve Zprávě o hospodaření roku 2007
v hlavní činnosti s tímto hospodářským výsledkem:
úhrn příjmů
34 285,33 tis. Kč
úhrn výdajů
37 753,67 tis. Kč
saldo (financování z úspor zdrojů minulých let)
-3 468,34 tis. Kč
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 19.6.2008 souhlasit
s hospodařením MČ za rok 2007 v hlavní činnosti s výhradami ke zjištěným chybám a
nedostatkům uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 19.6.2008 přijmout
opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům tak jak jsou uvedena v Příkaze starostky ze dne
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30.5.2008 projednaným v bodě 10.1. tohoto zasedání a ve Zprávě z kontroly hospodaření
Základní školy ze dne 15.4.2008.
10.3a/2
souhlasí
- s hospodařením MČ roku 2007 v hlavní činnosti s v ý h r a d a m i ke zjištěným chybám a
nedostatkům uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření;
- s opatřeními ke zjištěným chybám a nedostatkům tak jak jsou uvedena v Příkaze starostky
ze dne 30.5.2008 a ve Zprávě z kontroly hospodaření Základní školy ze dne 15.4.2008.
10.3a/3.
ukládá
starostce MČ podat MHMP informaci o rozhodnutí tohoto bodu a o přijetí opatření do
15.7.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.3b/1
bere na vědomí
- návrh závěrečného účtu MČ za rok 2007 jak je uveden ve Zprávě o výsledku hospodaření
MČ v roce 2007 v hospodářské (zdaňované) činnosti
výnosy:
7 290 513,49 Kč
náklady:
2 213 220,19 Kč
daň z příjmu 24 %
1 234 063,18 Kč
hospodářský výsledek k rozdělení:
3 843 230,12 Kč;
-doporučení starostky na základě souhlasu finančního výboru ze dne 19.6.2008 souhlasit
s hospodařením MČ za rok 2007 v hospodářské činnosti.
10.3b/2
s hospodařením MČ roku 2007 v hospodářské činnosti.

souhlasí

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.4/1
bere na vědomí
- důvodovou zprávu s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti
roku 2007;
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti 2007:
hospodářský výsledek k rozdělení:
3 843 230,12 Kč
zvýšení rozpočtu hlavní činnosti
2 500 000,00 Kč
blokovat ke zřízení peněžního fondu
1 200 000,00 Kč
ponechat na účtu hospodářské činnosti
143 230,12 Kč;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru schválit rozdělení
hospodářského výsledku z hospodářské činnosti roku 2007.
10.4/2
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti roku 2007 podle důvodové zprávy:
hospodářský výsledek k rozdělení:
3 843 230,12 Kč
zvýšení rozpočtu hlavní činnosti
2 500 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč
blokovat ke zřízení peněžního fondu
ponechat na účtu hospodářské činnosti
143 230,12 Kč
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10.4/3
ukládá
- starostce připravit v termínu do 10.11.2008 statut peněžního fondu a následně jej předložit
ZMČ ke schválení spolu s návrhem na zřízení peněžního fondu;
- tajemnici ÚMČ zajistit, aby rozhodnutí tohoto bodu bylo provedeno v souladu s finančními
předpisy a zajistit zřízení bankovního účtu s předčíslím.

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.5/1
bere na vědomí
- ústní žádost TJ Slovan Kunratice o poskytnutí finančních prostředků na obnovu vybavení TJ
Slovan Kunratice
10.5/2
souhlasí
s uvolněním 300 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha-Kunratice na vybavení TJ Slovan Kunratice, a
to:
a) 50 tis. Kč na pořízení projektové dokumentace veřejné části přípojek vody, kanalizace a
plynu k areálu TJ
b) 250 tis. Kč na obnovu ochranných sítí za brankami na hlavním hřišti, opravu střechy
klubovny a na zateplení a fasádu umývárny
10.5/3
starostce zajistit realizaci rozhodnutí bodu 10.5/2, termín ihned

ukládá

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.6a/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 4., zvýšení o investiční dotaci HMP 3 000,00 tis. na rekonstrukci
podkroví MŠ:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
3 000,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
3 000,00 tis. Kč
Obě strany UZ 84, doklad 8015, ORJ 04, ORG 40235.
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 19.6.2008 schválit
změnu č. 4.
10.6a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 4., zvýšení o investiční dotaci HMP 3 000,00 tis. na rekonstrukci podkroví
MŠ:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
3 000,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
3 000,00 tis. Kč
Obě strany UZ 84, doklad 8015, ORJ 04, ORG 40235.
10.6a/3

ukládá
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tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.6b/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 5., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 20,00 tis. Kč na zkoušky
odborné způsobilosti:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
20,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení a vzdělávání 20,00 tis. Kč
Obě strany doklad 8016, ÚZ 81, ORJ 09;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 19.6.2008 schválit
změnu č. 5.
10.6b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 5., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 20,00 tis. Kč na zkoušky odborné
způsobilosti:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
20,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení a vzdělávání 20,00 tis. Kč
Obě strany doklad 8016, ÚZ 81, ORJ 09.
10.6b/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.6c/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 6., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 215,20 tis. Kč pro školská
zařízení:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
215,20 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, pol. 5331 neinvestiční
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
70,00 tis. Kč
par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím
145,20 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91, číslem dokladu 8010, ORJ 04;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 19.6.2008 schválit
změnu č. 6.
10.6c/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 6., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 215,20 tis. Kč pro školská zařízení:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
215,20 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, pol. 5331 neinvestiční
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
70,00 tis. Kč
par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím
145,20 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91, číslem dokladu 8010, ORJ 04.
10.6c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2008.
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Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.6d/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 7., zvýšení o pojistné plnění 16,10 tis. Kč:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy, ORJ 09
pol. 2322 přijaté pojistné náhrady,
16,10 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 04
2,50 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování
13,60 tis. Kč.
Doklad 804;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 19.6.2008 schválit
změnu č. 7.
10.6d/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 7., zvýšení o pojistné plnění 16,10 tis. Kč:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy, ORJ 09
pol. 2322 přijaté pojistné náhrady,
16,10 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 04
2,50 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování
13,60 tis. Kč.
Doklad 804.
10.6d/3
MČ u k l á d á
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.6e/1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 8., zvýšení o 2 500,00 tis. hospodářského výsledku HČ 2007:
2 500,00 tis. Kč
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
2 500,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 10, doklad 805.
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 19. 6. 2008 schválit změnu
č. 8.
10.6e/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 8., zvýšení o 2 500,00 tis. hospodářského výsledku HČ 2007:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
2 500,00 tis. Kč
2 500,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
Obě strany ORJ 10, doklad 805.
10.6e/3
u k l á dá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.6f/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 9., zvýšení o nadační příspěvek ČEZ 1 000,00 tis. Kč na dětské
hřiště:
Příjem: pol. 3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku,
pro paragraf 6171 činnost místní správy, ORJ 09
1 000,00 tis. Kč
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Výdaj: par. 3421 využití volného času dětí a mládeže, ORJ 04,
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku, doklad 806
1 000,00 tis. Kč.
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 19.6.2008 schválit změnu č.
9.
10.6f/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 9., zvýšení o nadační příspěvek ČEZ 1 000,00 tis. Kč na dětské hřiště:
Příjem: pol. 3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku,
pro paragraf 6171 činnost místní správy, ORJ 09
1 000,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3421 využití volného času dětí a mládeže, ORJ 04,
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku, doklad 806
1 000,00 tis. Kč.
10.6f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.6g/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 2., snížení a přesun v paragrafu 3412 sportovní zařízení:
snižuje se:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 06, doklad 807
-2 000,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3421 využití volného času dětí a mládeže, ORJ 04,
pol. 6329 ostatní investiční transfery neziskovým apod. organizacím
160,00 tis. Kč
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
250,00 tis. Kč
par. 3635 územní plánování, ORJ 01,
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby
50,00 tis. Kč
par. 3421 využití volného času dětí a mládeže, ORJ 04,
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
30,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10 1 510,00 tis. Kč;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 19.6.2008 schválit úpravu
č.2.
10.6g/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 2., snížení a přesun v paragrafu 3412 sportovní zařízení:
snižuje se:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 06, doklad 807
-2 000,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3421 využití volného času dětí a mládeže, ORJ 04,
pol. 6329 ostatní investiční transfery neziskovým apod. organizacím
160,00 tis. Kč
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
250,00 tis. Kč
par. 3635 územní plánování, ORJ 01,
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby
50,00 tis. Kč
času
dětí
a
mládeže,
ORJ
04,
par. 3421 využití volného
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
30,00 tis. Kč
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par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10

1 510,00 tis. Kč.

10.6g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.6h/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 3. přesun z par. 3635 na 3111:
snižuje se:
par. 3635 územní plánování, ORJ 01, doklad 808,
pol. 6119 nákup dlouhodobého nehmotného majetku
-250,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 04
250,00 tis. Kč;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 19.6.2008 schválit úpravu
č.3.
10.6h/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 3. přesun z par. 3635 na 3111:
snižuje se:
par. 3635 územní plánování, ORJ 01, doklad 808,
pol. 6119 nákup dlouhodobého nehmotného majetku
-250,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 04 250,00 tis. Kč.
10.6h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2008.

Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.6i/1
bere na vědomí
úpravu rozpočtu č. 4., posílení paragrafu požární ochrana přesunem z rezerv o 110,00 tis. Kč:
snižuje se:
-110,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
přesouvá se na paragraf 5512 požární ochrana:
pol. 5132 ochranné pomůcky
25,00 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
25,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva
20,00 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb
10,00 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování
30,00 tis. Kč
10.6i/2
schvaluje
úprava rozpočtu č. 4., posílení paragrafu požární ochrana přesunem z rezerv o 110,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-110,00 tis. Kč
přesouvá se na paragraf 5512 požární ochrana:
pol. 5132 ochranné pomůcky
25,00 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
25,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva
20,00 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb
10,00 tis. Kč
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pol. 5171 opravy a udržování
celkem přesun

30,00 tis. Kč
110,00 tis. Kč.

10.6i/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2008.

K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.7/1
bere na vědomí
návrh revokovat usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice bodu 3–8 ze dne 17.3.2008
požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00
Praha 2 o svěření budovy čp. 176, K Zeleným domkům 28 na pozemku parc.č. 702 a
pozemků parc.č. 702 o výměře 718 m2 a 703 o výměře 3 296 m2 vše v k.ú. Kunratice.Městské
části Praha-Kunratice za účelem výstavby Domova pro seniory.
10.7./2
souhlasí
se zpětvzetím žádosti MČ Praha-Kunratice Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 o svěření budovy čp. 176, K Zeleným
domkům 28 na pozemku parc.č. 702 a pozemků parc.č. 702 o výměře 718 m2 a 703 o výměře
3 296 m2 vše v k.ú. Kunratice.Městské části Praha-Kunratice za účelem výstavby Domova pro
seniory.
10.7./3
souhlasí
s návrhem požádat ZHMP aby požádalo o bezúplatné svěření budovy čp. 176, K Zeleným
domkům 28 na pozemku parc.č. 702 a pozemků parc.č. 702 o výměře 718 m2 a 703 o výměře
3 296 m2 vše v k.ú. Kunratice.Městské části Praha-Kunratice za účelem výstavby Domova pro
seniory.
10.7/4
ukládá
starostce zajistit zpětvzetí žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a postoupit žádost ZHMP. Termín ihned

K bodu 8
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.8/1
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice o úplatném převodu pozemkové parcely parc. č. 59/33 o výměře
268 m2, v k.ú. Kunratice, který je v majetku hl. m. Prahy – svěřeno MČ Praha-Kunratice.
10.8/2
schvaluje
úplatný převod pozemkové parcely parc. č. 59/33 o výměře 268 m2 v k.ú. Kunratice, která je
v majetku hl. m. Prahy – svěřeno MČ Praha-Kunratice, MUDr. Evě Gojišové, bytem
Děbolínská 1050/13a, Praha 4 – Kunratice, 148 00 a MVDr. Oldřichu Gojišovi, bytem
Jahodová 524, Jesenice, Horní Jirčany, 252 42, za cenu 1,594.600,- Kč, tj. 5.950,- Kč/1 m2.
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10.8/3
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice podepsat předloženou kupní smlouvu a tajemnici ÚMČ zajistit
vklad do Katastru nemovitostí

K bodu 9
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.9a/1
bere na vědomí
žádost odboru územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 19.5.2008 o vyjádření MČ
Praha-Kunratice k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 0645 v k. ú. Kunratice spočívající ve
změně míry využití území vymezeného ulicemi U Kunratického lesa, Urešovou a
Hornomlýnskou dle grafické přílohy, a to z kódu A na C
10.9a/2
své usnesení č. 7.6a ze dne 17.12.2007

revokuje

10.9a/3
souhlasí
s úpravou ÚP SÚ HMP č. U 0645 v k. ú. Kunratice za podmínky, že investor příslušných
pozemků přispěje k navýšení kapacity Mateřské školy Kunratice finanční částkou 1 mil. Kč,
do 31.8.2008, tj. že uhradí část stavebních prací v MČ souvisejících s navyšováním její
kapacity v hodnotě 1 mil. Kč vč. DPH
10.9a/4
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 10.9a/2 a 10.9a/3 OÚR MHMP a
investorovi, termín ihned

Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
10.9b/1 bere na vědomí
žádost odboru územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 28.5.2008 o vyjádření MČ
Praha-Kunratice k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 0675 v k. ú. Kunratice spočívající ve
změně míry využití území /koeficientu zeleně/ vymezeného ulicemi Vídeňská a Kunratická
spojka)
10.9b/2
nesouhlasí
s úpravou ÚP SÚ HMP č. U 0675 v k. ú. Kunratice
z důvodu ochrany zeleně a z důvodu, že MČ považuje záměr stavby, který souvisí s úpravou
č. U 0675, za nereálný vzhledem k tomu, že odporuje platné vyhlášce o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, čl. 6 a čl. 11
10.9b/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 10.9b/2 OÚR MHMP a navrhovateli,
termín ihned
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K bodu 10
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.9b/1
bere na vědomí
e-mail zástupce starosty MČ Praha 4 pana Martina Hudce, v němž žádá o podporu
Memoranda ve věci vybudování železniční zastávky Kačerov s přestupem na trasu metra C
10.10b/2
pokračovat v jednání

doporučuje

10.10b/3
starostce podat informaci p. M.Hudcovi termín ihned

Ověřovatelé

pí. Aschenbrenerová Jaroslava
Ing. Pubrle Jiří

ukládá

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

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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