USNESENÍ
Z 25. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 30.6.2010

Zastupitelstvo MČ
návrhovou komise ve složení

ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

volí
p. Chalupa Václav
Ing. Oto Potluka

Ing. Pubrdle Jiří
Ing. Vrba Jaroslav
souhlasí

s následujícím programem:
Program :
1) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2009
2) Projednání závěrečného účtu MČ za rok 2009
3) Projednání zprávy o činnosti finančního výboru za rok 2009
4) a) Projednání daru za umožnění provozu výpustního místa na poz. č. parc. 1479/2a3
v k. ú. Šeberov a daru S.K. Slovanu Kunratice
b) Projednání daru SK Slovan Kunratice
5) Projednání změn rozpočtu MČ č. 10-12 a úpravy rozpočtu č. 3
6) Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice na volební období 20102014
7) Projednání závazků MČ na rok 2011 v souvislosti se zavedením agendy MA 21.
8) Projednání petice OS Šeberák
9) Podpora OS Pro Kunratice ve věci výhledového využití pozemku parc. č. 2466
10) Různé

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.1/1
bere na vědomí
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve znění pozdějších předpisů v Městské části Praha-Kunratice dokladově v úřadu
MČ za období od 1.1.2009 do 31.12.2009.
- Příkaz starostky MČ Praha-Kunratice k odstranění nedostatků zjištěných při
přezkoumávání hospodaření ze dne 28.5.2010 včetně termínu k jejich odstranění a způsob
splnění úkolů vedoucích k jejich odstranění
25.1/2
ukládá
- tajemnici zajistit plnění opatření vedoucí k odstranění nedostatků, tak jak jsou uvedena
v Příkazu starostky ze dne 28.5.2010
- starostce MČ zaslat MHMP písemnou zprávu o plnění přijatých opatření do 15.7.2010
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K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.2/1
bere na vědomí
- návrh závěrečného účtu MČ za rok 2009
v hlavní činnosti s tímto hospodářským výsledkem:
úhrn příjmů
55 100 544,06 Kč
úhrn výdajů
35 624 616,99 Kč
saldo příjmů a výdajů (přebytek)
19 475 927,07 Kč
v hospodářské činnosti s tímto hospodářským výsledkem:
výnosy
7 706 588,15 Kč
náklady
4 154 739,75 Kč
hospodářský výsledek před zdaněním
3 551 848,41 Kč
hospodářský výsledek po zdanění
1 950 375,77 Kč;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 22.6.2010 souhlasit
s hospodařením MČ za rok 2009 s výhradami ke zjištěným chybám a nedostatkům uvedeným
ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 17.5.2010
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 22.6.2010 přijmout
opatření k odstranění zjištěných chyb a nedostatků tak jak jsou uvedena v Příkaze starostky ze
dne 28.5.2010 projednaném v bodě 25.1 tohoto zasedání.
25.2/2
souhlasí
- s hospodařením MČ roku 2009 s v ý h r a d a m i ke zjištěným chybám a nedostatkům
uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 17.5.2010;
- s opatřeními k odstranění zjištěných chyb a nedostatků tak jak jsou uvedena v Příkaze
starostky ze dne 28.5.2010.
25.2/3
ukládá
starostce MČ podat MHMP informaci o rozhodnutí tohoto bodu a o přijetí opatření do
15.7.2010.

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.3/1
zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2009

bere na vědomí

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.4a/1
bere na vědomí
návrh na odsouhlasení finančního daru p. Ladislavu Havrdovi a manželům Novotným ve výši
86.000 tis. Kč za umožnění příjezdu a manipulaci v místě výpustě odpadních vod na části
pozemků č. parc. 1479/2 a 1479/3 v k. ú. Šeberov v období od 05/2010 do 05/2011
25.4a/2
souhlasí
s finančním darem p. Ladislavu Havrdovi a manželům Novotným ve výši 86.000 tis. Kč za
umožnění příjezdu a manipulaci v místě výpustě odpadních vod na části pozemků č. parc.
1479/2 a 1479/3 v k. ú. Šeberov v období od 05/2010 do 05/2011
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25.4a/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 25.4a, termín dle Smlouvy darovací (1. splátka do 31.
7.2010, druhá do 31.10.2010)

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.4b/1
bere na vědomí
žádost SK Slovan Kunratice o navýšení daru ze dne 31.5.2010
25.4b/2
souhlasí
s finančním darem SK Slovan Kunratice ve výši 75 tis. Kč na úhradu nákladů na údržbu
tréninkového hřiště na Vimperském nám. za podmínky vyúčtování do 15.12.2010.
25.4b/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 25.4b/2, termín do 15.7.2010

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.5a/1
bere na vědomí
- návrh změny č. 10.,zvýšení o neinvestiční dotaci ze SR 179,00 tis. na volby do PS PČR:
Příjem: pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery
z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
179,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6114 volby do Parlamentu ČR:
pol. 5021 ostatní osobní výdaje
94,00 tis. Kč
pol. 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění
4,50 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
36,00 tis. Kč
pol. 5164 nájemné
27,50 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb
11,00 tis. Kč
pol. 5175 pohoštění
6,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny ORJ 09, UZ 98071, doklad 6026;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 22.6.2010 návrh schválit.
25.5a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční dotaci ze SR 179,00 tis. na volby do PS PČR:
Příjem: pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery
z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
179,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6114 volby do Parlamentu ČR:
pol. 5021 ostatní osobní výdaje
94,00 tis. Kč
pol. 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění
4,50 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
36,00 tis. Kč
pol. 5164 nájemné
27,50 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb
11,00 tis. Kč
pol. 5175 pohoštění
6,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny ORJ 09, UZ 98071, doklad 6026.
25.5a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2010.
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.5b/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 11., zvýšení o investiční dotaci HMP 4 000,00 tis. Kč na akci
Rekonstrukce a přístavba budovy školní jídelny s využitím pro další třídy MŠ:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
4 000,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní vzdělávání, pol. 6121 budovy, haly, stavby
4 000,00 tis. Kč.
Obě strany budou označeny ORJ 04, UZ 84, číslem stavby ORG 40845, doklad 8038;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 22.6.2010 návrh schválit.
25.5b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 11., zvýšení o investiční dotaci HMP 4 000,00 tis. Kč na akci
Rekonstrukce a přístavba budovy školní jídelny s využitím pro další třídy MŠ:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
4 000,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní vzdělávání, pol. 6121 budovy, haly, stavby
4 000,00 tis. Kč.
Obě strany budou označeny ORJ 04, UZ 84, číslem stavby ORG 40845, doklad 8038.
25.5b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.5c/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 12., zvýšení o 1 154,00 tis. Kč, tj. o převod nerozděleného zisku let
2007 a 2008 z hospodářské činnosti:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, ORJ 10 1 154,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, ORJ 04,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO
442,00 tis. Kč
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, ORJ 08, ORG 4494
pol. 6121 budovy, haly, stavby
473,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10 239,00 tis. Kč
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 22.6.2010 návrh schválit.
25.5c/2
schvaluje
změny rozpočtu č. 12., zvýšení o 1 154,00 tis. Kč, tj. o převod nerozděleného zisku let 2007 a
2008 z hospodářské činnosti:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, ORJ 10 1 154,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, ORJ 04,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO
442,00 tis. Kč
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, ORJ 08, ORG 4494
pol. 6121 budovy, haly, stavby
473,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10 239,00 tis. Kč.
25.5c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.5d/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 3., přesun 75,00 tis. Kč z rezerv pro SK Slovan Kunratice:
snižuje se:
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par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-75,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
75,00 tis. Kč;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 22.6.2010 návrh schválit.
25.5d/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 3., přesun 75,00 tis. Kč z rezerv pro SK Slovan Kunratice:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-75,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
75,00 tis. Kč.
25.5d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2010.

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.6/1.
stanoví
v souladu s ustanovením § 88, odst. 1, 2 a 4 zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze a
s přihlédnutím k počtu obyvatel Městské části Praha-Kunratice k 1. lednu 2010 počet členů
Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice na volební období 2010 – 2014 na 11 členů
25.6/2.
ukládá
- starostce zajistit oznámení rozhodnutí bodu 25.6/1 na úřední desce Úřadu MČ PrahaKunratice do 2.7.2010.

K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.7/1
bere na vědomí
návrh projektu „Společným dialogem k udržitelnému rozvoji Kunratic“ včetně rozpočtu
25.7/2
souhlasí
- s podporou principů MA 21
- s projektem „Společným dialogem k udržitelnému rozvoji Kunratic“ včetně rozpočtu
- s podáním žádosti o financování projektu „Společným dialogem k udržitelnému rozvoji
Kunratic“ na revolvingový fond MŽP ČR
25.7/3
ukládá
starostce zajistit podání žádosti o financování projektu „Společným dialogem k udržitelnému
rozvoji Kunratic“ na revolvingový fond MŽP ČR návrh projektu „Společným dialogem
k udržitelnému rozvoji Kunratic“ včetně rozpočtu
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K bodu 8
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.8/1.
bere na vědomí
petici „OS Šeberák“ čj. 1561/2010 ze dne 28.6.2010 za zachování původního charakteru
rybníka Šeberák a jeho užívání
25.8/2.
podporuje
požadavky petice „OS Šeberák“ za zachování tradiční funkce rybníka Šeberák, tj: rekreační
účel, krajinotvorný prvek, exstenzivní chov ryb, akumulační, závlaha, retence povodňových
průtoků, požární záloha
25.8/2.
ukládá
starostce postupovat v souladu s přijatým usnesením

K bodu 9
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
25.9/1.
bere na vědomí
dopis „Občanského sdružení Pro Kunratice“ ze dne 17.5.2010 zastoupené předsedou OS PK
ing. Lubomírem Rosíkem čj. 1184/2010
25.9/2
podporuje
připomínku „Občanského sdružení Pro Kunratice k novému Územnímu plánu HMP ze dne
7.12.2009 a sice zařadit do ploch lesní zeleně (ZL) pozemek č. parc. 2466/5 v k. ú. Kunratice
25.9/3.
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 25/9/2 odboru územního plánu MHMP,
termín ihned

Ověřovatelé

Ing. Pubrdle Jiří

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

Ing. Vrba Jaroslav

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

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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