USNESENÍ
ZE 4. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 28.03.2011
Zastupitelstvo MČ
návrhovou komisi ve složení
volební komisi ve složení
ověřovatele zápisu:
zapisovatele

volí
Ing. Potluka Oto
Horký Vladimír
Bc. Preiss Martin
Ing. Vrba Jaroslav
paní Hilmarová Petra
pan Hnětkovský Jan
paní Jitku Voříškovou
schvaluje

následující program:
Program :
1) a) Rozpočet MČ Praha-Kunratice na rok 2011 v hlavní činnosti
b) Rozpočet hospodářské činnosti MČ Praha-Kunratice pro rok 2011
c) Rozpočtový výhled MČ Praha-Kunratice na období let 2011-2016
2) Žádost spol. AAA BARVY s.r.o. o prominutí tvrdosti opatření
3) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a smlouvě o smlouvě budoucí směnné s p.
Soukupem
4) Změna rozpočtu č. 1, zvýšení o neinvestiční dotaci HMP
5) Stížnost p. Černého ze dne 14.1.2011
6) Rekonstrukce školní jídelny – kontrola průběhu zakázky
7) Různé
K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4/1a/1.
bere na vědomí
- návrh rozpočtu MČ na rok 2011 v hlavní činnosti podle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení:
objem příjmů ve výši
31 802,00 tis. Kč
objem výdajů ve výši
37 484,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů ve výši
-5 682,00 tis. Kč
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída 8/
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 9.3.2011 návrh
schválit.
4.1a/2
schvaluje
rozpočet MČ na rok 2011 v hlavní činnosti podle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení:
objem příjmů ve výši
31 802,00 tis. Kč
objem výdajů ve výši
37 484,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů ve výši
-5 682,00 tis. Kč
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krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída8/
4.1a/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.4.2011.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4/1b/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu hospodářské činnosti pro rok 2011:
výnosy
7 661 000,00 Kč
náklady
3 846 000,00 Kč
hospodářský výsledek před zdaněním
3 815 000,00 Kč
4.1b/2
rozpočet hospodářské činnosti pro rok 2011:
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním

schvaluje
7 661 000,00 Kč
3 846 000,00 Kč
3 815 000,00 Kč

4.1b/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.4.2011.

Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
4.1c/1
bere na vědomí
návrh rozpočtového výhledu MČ Praha Kunratice na období let 2011-2016 podle přílohy č. 1
k tomuto bodu.
4.1c/2
schvaluje
rozpočtový výhled MČ Praha Kunratice na období let 2011-2016 podle přílohy č. 1 k tomuto
bodu.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
4.2/1
bere na vědomí
žádost spol. AAA BARVY s.r.o., Velvarská 23, 252 62 Horoměřice, o prominutí tvrdosti
opatření, tj. odpuštění smluvní pokuty v celkové výši 44.799,- Kč, popř. její snížení.
4.2/2
souhlasí
se snížením vyměřené smluvní pokuty spol. AAA BARVY s.r.o., Velvarská 23, 252 62
Horoměřice, za pozdní platbu za pronájem části pozemkové parcely parc. č. 1895/1 o výměře
820 m2 na 10 % z původně vyměřené částky tj. na 4.480,- Kč
4.2/3
ukládá
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení. Termín: ihned
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K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.3/1
bere na vědomí
návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a smlouvě o smlouvě budoucí směnné (dále jen
Smlouva) uzavřené dne 13.10.2010 mezi MČ Praha-Kunratice a Janem Soukupem, bytem
Pod Vilami 681/21, 140 00 Praha 4 – Nusle, o vyjmutí ze Smlouvy pozemkové parcely parc.
č. 382/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m 2, vzniklé oddělením
z pozemkové parcely parc. č. 382/3, LV 1812 a udělení výjimky MČ Praha-Kunratice panu
Soukupovi spočívající v souhlasu MČ Praha-Kunratice s tím, že investiční záměr pana
Soukupa nebude mít vlastní parkovací místa, ale budou moci být použita veřejně přístupná
parkovací místa na území MČ Praha-Kunratice.
4.3/2
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a smlouvě o smlouvě budoucí směnné (dále jen
Smlouva) uzavřené dne 13.10.2010 mezi MČ Praha-Kunratice a Janem Soukupem, bytem
Pod Vilami 681/21, 140 00 Praha 4-Nusle, o vyjmutí ze Smlouvy pozemkové parcely parc. č.
382/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m 2, vzniklé oddělením z pozemkové
parcely parc. c. 382/3, LV 1812 a udělení výjimky MČ Praha-Kunratice panu Soukupovi
spočívající v souhlasu MČ Praha-Kunratice s tím, že investiční záměr pana Soukupa nebude
mít vlastní parkovací místa, ale budou použita veřejně přístupná parkovací místa na území
MČ Praha-Kunratice.
4.3/3
ukládá
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení. Termín: ihned

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.4/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 341,80 tis. Kč, tj. o
vrácenou dodatečnou daň z příjmů VHČ roku 2009:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
341,80 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
341,80 tis. Kč
Označení obou stran ORJ 10, UZ 92, doklad 8001;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru z 9.3.2011 návrh schválit.
4.4/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 341,80 tis. Kč, tj. o vrácenou
dodatečnou daň z příjmů VHČ roku 2009:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
341,80 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
341,80 tis. Kč
Označení obou stran ORJ 10, UZ 92, doklad 8001
4.4/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.4.2011.
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K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.5/1
bere na vědomí
stížnost ing. Pavla Černého ze dne 14.1.2011 a informaci starostky k této stížnosti

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.6/1
bere na vědomí
žádost Ing. Miloše Langra, Radima Kraouse a Martina Preisse ze dne 27.3.2011 o kontrolu
průběhu zakázky Rekonstrukce školní jídelny.
4.6/2
souhlasí
s prověřením průběhu zakázky rekonstrukce školní jídelny
4.6/3
ukládá
kontrolnímu výboru prověřit průběh zakázky rekonstrukce školní jídelny
4.6/4
ukládá
starostce projednat a prověřit průběh zakázky rekonstrukce školní jídelny ve stavební komisi

Ověřovatelé

pan Hnětkovský Jan

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

paní Hilmarová Petra

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

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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