USNESENÍ
Z 2. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 20.12.2010

Zastupitelstvo MČ
návrhovou komisi ve složení
ověřovatele zápisu:

volí
Horký Vladimír
Ing. Vrba Jaroslav
p. Chalupa Václav
paní Hilmarová Petra
schvaluje

následující program:
Program :
1) Rozpočtové změny a úpravy
2) Rozpočtové provizorium MČ pro začátek roku 2011
3) Opatření pro schvalování rozpočtových změn a úprav v období 21.-31.12.2010
4) Pověření k podepisování doložky podle § 43 zákona o hl. m. Praze
5) Programové prohlášení
6) Projednání navržené úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na
pozemku č. parc. 1862/2 v k.ú.Kunratice
7) Různé
- informace o zimní údržbě

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.1a/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 21., zvýšení o neinvestiční dotaci 204,40 tis. Kč ze státního
rozpočtu na volby do zastupitelstva obce v říjnu 2010:
Příjem: pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy SR 204,40 tis. Kč
Výdaj: par. 6115 volby do zastupitelstev územních samosprávných celků:
pol. 5021 ostatní osobní výdaje
83,40 tis. Kč
pol. 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění
4,00 tis. Kč
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
17,30 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
28,50 tis. Kč
pol. 5164 nájemné
27,50 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb
37,00 tis. Kč
pol. 5175 pohoštění
6,70 tis. Kč
Obě strany budou označeny ORJ 09, UZ 98187 doklad 6069;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 8.12.2010 návrh schválit.
2.1a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 21., zvýšení o neinvestiční dotaci 204,40 tis. Kč ze státního rozpočtu na
volby do zastupitelstva obce v říjnu 2010:
Příjem: pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy SR 204,40 tis.Kč
Výdaj: par. 6115 volby do zastupitelstev územních samosprávných celků:
pol. 5021 ostatní osobní výdaje
83,40 tis. Kč
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pol. 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
pol. 5139 nákup materiálu
pol. 5164 nájemné
pol. 5169 nákup ostatních služeb
pol. 5175 pohoštění
Obě strany budou označeny ORJ 09, UZ 98187 doklad 6069.

4,00 tis. Kč
17,30 tis. Kč
28,50 tis. Kč
27,50 tis. Kč
37,00 tis. Kč
6,70 tis. Kč

2.1a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 14.1.2011.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.1b/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 22., zvýšení o pojistné plnění 32,90 tis. Kč:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy,
pol. 2322 přijaté pojistné náhrady, ORJ 09
32,90 tis. Kč
Výdaj:
par. 3111 předškolní zařízení, 5171 opravy a udržování, ORJ 04
5,60 tis. Kč
par. 5512 požární ochrana, pol. 5139 nákup materiálu, ORJ 07
5,50 tis. Kč
par. 3113 základní školy, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 04
21,80 tis. Kč.
Obě strany doklad 120;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 8.12.2010 návrh schválit.
2.1b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 22., zvýšení o pojistné plnění 32,90 tis. Kč:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy,
pol. 2322 přijaté pojistné náhrady, ORJ 09
Výdaj:
par. 3111 předškolní zařízení, 5171 opravy a udržování, ORJ 04
par. 5512 požární ochrana, pol. 5139 nákup materiálu, ORJ 07
par. 3113 základní školy, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 04
Obě strany doklad 120.

32,90 tis. Kč
5,60 tis. Kč
5,50 tis. Kč
21,80 tis. Kč.

2.1b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 14.1.2011.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.1c/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 23., zvýšení o neinvestiční dotaci 22,70 tis. Kč ze státního rozpočtu
na sčítání lidu:
Příjem: pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery
z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
22,70 tis. Kč
Výdaj: par. 6149 ostatní všeobecná vnitřní správa,
pol. 5011 platy zaměstnanců
22,70 tis. Kč
Účelový znak 98005, číslo dokladu rozpočtového opatření bude doplněno podle sdělení
MHMP.
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 8.12.2010 návrh schválit.
2.1c/2

schvaluje
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změnu rozpočtu č. 23., zvýšení o neinvestiční dotaci 22,70 tis. Kč ze státního rozpočtu na
sčítání lidu:
Příjem: pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery
z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
22,70 tis. Kč
Výdaj: par. 6149 ostatní všeobecná vnitřní správa,
pol. 5011 platy zaměstnanců
22,70 tis. Kč
Účelový znak 98005, číslo dokladu podle sdělení MHMP.
2.1c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 14.1.2011.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.1d/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 10., přesun uvnitř paragrafu 3475 péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň:
v paragrafu 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORJ 02:
snižuje se pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
-31,40 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5139 nákup materiálu
20,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty
3,00 tis. Kč
pol. 5179 ostatní nákupy
8,40 tis. Kč
celkem přesun
31,40 tis. Kč;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 8.12.2010 návrh schválit.
2.1d/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 10., přesun uvnitř paragrafu 3475 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:
v paragrafu 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORJ 02:
snižuje se pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
-31,40 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5139 nákup materiálu
20,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty
3,00 tis. Kč
pol. 5179 ostatní nákupy
8,40 tis. Kč
celkem přesun
31,40 tis. Kč.
2.1d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 14.1.2011.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.1e/1
bere na vědomí
- návrh úpravy č. 11., přesun částky 35,00 tis. Kč na úhradu posudku jištění budovy ZŠ před
bleskem:
snižuje se::
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 04
-35,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5021 ostatní osobní výdaje, ORJ 09
35,00 tis. Kč
doklad 122;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 8.12.2010 návrh schválit.
2.1e/2

schvaluje
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úpravu č. 11., přesun částky 35,00 tis. Kč na úhradu posudku jištění budovy ZŠ před bleskem:
snižuje se::
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 04
-35,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5021 ostatní osobní výdaje, ORJ 09
35,00 tis. Kč
doklad 122.
2.1e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 14.1.2011.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.1f/1
bere na vědomí
- návrh úpravy č. 12. v paragrafu 6112 zastupitelstva obcí:
snižuje se:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 09
-73,40 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5492 dary obyvatelstvu, ORJ 09
72,70 tis. Kč
par. 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi, ORJ 05,
pol. 5492 dary obyvatelstvu
0,70 tis. Kč
celkem přesun, doklad 123
73,40 tis. Kč;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 8.12.2010 návrh schválit.
2.1f/2
schvaluje
úpravu č. 12. v paragrafu 6112 zastupitelstva obcí:
snižuje se:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 09
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5492 dary obyvatelstvu, ORJ 09
par. 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi, ORJ 05,
pol. 5492 dary obyvatelstvu
celkem přesun, doklad 123

-73,40 tis. Kč
72,70 tis. Kč
0,70 tis. Kč
73,40 tis. Kč.

2.1f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 14.1.2011.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.1g/1
bere na vědomí
- návrh úpravy č. 13., přesun 257,00 tis. na opravy ve škole po krupobití a zásahu bleskem:
snižuje se:
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, ORJ 08,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
-257,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 04
257,00 tis. Kč
Doklad rozpočtového opatření 124.
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 8.12.2010 návrh schválit.
2.1g/2
schvaluje
úpravu č. 13., přesun 257,00 tis. na opravy ve škole po krupobití a zásahu bleskem:
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snižuje se:
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, ORJ 08,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 04
Doklad rozpočtového opatření 124.

-257,00 tis. Kč
257,00 tis. Kč

2.1g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 14.1.2011.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.1h/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 24., zvýšení příjmů rozpočtu o 600,00 tis. Kč převedené daně
z nemovitosti:
Příjem: pol. 1511 daň z nemovitosti, ORJ 10, doklad 125
600,00 tis. Kč
Výdaj: par. 2212 silnice, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 03
300,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti,
pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
300,00 tis. Kč.
2.1h/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 24., zvýšení příjmů rozpočtu o 600,00 tis. Kč převedené daně
z nemovitosti:
600,00 tis. Kč
Příjem: pol. 1511 daň z nemovitosti, ORJ 10, doklad 125
Výdaj: par. 2212 silnice, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 03
300,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti,
pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
300,00 tis. Kč.
2.1h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 14.1.2011.
K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.2/1
bere na vědomí
návrh zásad hospodaření MČ Praha Kunratice obsažených v pravidlech hospodaření v období
rozpočtového provizoria roku 2011:
- Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu
roku 2010. Příjmy schváleného rozpočtu 2010 byly 28 805,00 tis. Kč, tj. po dobu
rozpočtového provizoria výdaje v měsíci nepřesáhnou 2 400,41 tis. Kč.
- Městská část přizpůsobí reálné výdaje skutečnému objemu použitelných peněžních
prostředků.
- Včas a řádně budou plněny zejména zákonné, ale i smluvní povinnosti.
- Pokud nebude oprávněný předpoklad existence potřebných finančních prostředků, nebude
městská část uzavírat nové smluvní vztahy vyjma nezbytně nutných.
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu roku 2011 po jeho schválení.
2.2/2
schvaluje
následující pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria pro rok 2011:
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- Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu
roku 2010. Příjmy schváleného rozpočtu 2010 byly 28 805,00 tis. Kč, tj. po dobu
rozpočtového provizoria výdaje v měsíci nepřesáhnou 2 400,41 tis. Kč.
- Městská část přizpůsobí reálné výdaje skutečnému objemu použitelných peněžních
prostředků.
- Včas a řádně budou plněny zejména zákonné, ale i smluvní povinnosti.
- Pokud nebude oprávněný předpoklad existence potřebných finančních prostředků, nebude
městská část uzavírat nové smluvní vztahy vyjma nezbytně nutných.
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu roku 2011 po jeho schválení.
2.2/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 14.1.2010.

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.3/1
bere na vědomí
návrh na udělení předběžného souhlasu k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a
předsedovi finančního výboru v období od 21.12.2010 do 31.12.2010 až do výše 100,00 tis.
Kč. Při překročení této hranice až do 200,00 tis. Kč bude k souhlasu třeba ještě p. Horkého
Vladimíra - člena výboru. V případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy odsouhlasí
rozpočtová opatření za finanční výbor dva členové.

2.3/2
vydává
předběžný souhlas k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a předsedovi finančního
výboru v období od 21.12.2010 do 31.12.2010 až do výše 100,00 tis. Kč. Při překročení této
hranice až do 200,00 tis. Kč bude k souhlasu třeba ještě p. Horkého Vladimíra - člena výboru.
V případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy odsouhlasí rozpočtová opatření za finanční
výbor dva členové.
2.3/3
ukládá
starostce a předsedovi finančního výboru předložit zprávu o provedených rozpočtových
opatřeních na prvním zasedání Zastupitelstva MČ v roce 2011.

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.4/1
bere na vědomí
návrh na pověření Ing. Lenky Alinčové a Ing. Jaroslava Vrby podepisováním doložky podle
§ 43 Zákona o hlavním městě Praze.
2.4/2
pověřuje
Ing. Lenku Alinčovou a Ing. Jaroslava Vrbu podepisováním doložky podle § 43 Zákona č.
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.
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K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.5/1
bere na vědomí
návrh Programového prohlášení Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice na období let
2010-2014.
2.5/2
schvaluje
Programové prohlášení Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice na období let 20102014.

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.6/1
bere na vědomí
žádost ing. arch. Petra Mazáčka ze dne 18.10.2010 o stanovisko k projektu pro úpravu
koeficientů a výjimečně přípustného řešení nástavby polyfunkčního areálu Kunratice na
pozemku č. parc. 1862/2 v k.ú. Kunratice
2.6/1
přerušuje projednávání tohoto bodu a žádá předkladatele, tj.
starostku o nové projednání v odborných komisích a výborech zastupitelstva MČ
Praha-Kunratice

Ověřovatelé

pan Chalupa Václav

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

paní Hilmarová Petra

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

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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