USNESENÍ
Z 12. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 28.3.2012
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing. Potluka Oto
Ing. Vrba Jaroslav
pan Horký Vladimír

ověřovatele zápisu:

pí. Hilmarová Petra
pan Vraný Jiří

zapisovatele

paní Jitku Voříškovou
schvaluje

následující program:
Program:
1a) Rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2012 pro ZŠ a rozpočet doplňkové
činnosti ZŠ
1b) Rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2012 pro MŠ
1c) Rozpočet MČ pro rok 2012 v hlavní činnosti
1d) Rozpočet hospodářské činnosti MČ pro rok 2012
1e) Rozpočtový výhled MČ na období let 2013-2015
1f) Změna rozpočtu MČ roku 2012 č. 1
2) Úplatný převod pozemku č. parc. 246/1 v k. ú. Kunratice o výměře 120 m2
3) Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1a/1
bere na vědomí
návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2012 pro Základní školu Kunratice,
Praha 4, Předškolní 420 v celkové výši 3 900,00 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze č. 1
k tomuto bodu;
poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 100,00 tis. Kč na výškové práce-mytí oken,
na provedení úprav branky pro venkovní učebnu, na instalaci čidel k vypínání osvětlení na
WC ve staré budově a na doplnění vybavení dvou kabinetů;
návrh rozpočtu doplňkové činnosti Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu.
12.1a/2
schvaluje
rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2012 pro Základní školu Kunratice, Praha 4,
Předškolní 420 v celkové výši 3 900,00 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze č. 1 k tomuto
bodu;
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poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 100,00 tis. Kč na výškové práce-mytí oken,
na provedení úprav branky pro venkovní učebnu, na instalaci čidel k vypínání osvětlení na
WC ve staré budově a na doplnění vybavení dvou kabinetů;
rozpočet doplňkové činnosti Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 uvedený
v Příloze č. 2 k tomuto bodu.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1b/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2012 pro Mateřskou školu Kunratice,
Praha 4, Předškolní 880 v celkové výši 1 580,00 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze
k tomuto bodu;
- návrh na poskytnutí příspěvku ve výši 270,00 tis. Kč na vybavení další třídy od 1.9.2012
12.1b/2
schvaluje
- rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2012 pro Mateřskou školu Kunratice, Praha 4,
Předškolní 880 v celkové výši 1 580,00 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze k tomuto bodu.
- poskytnutí příspěvku ve výši 270,00 tis. Kč na vybavení další třídy od 1.9.2012
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1c/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu MČ na rok 2012 v hlavní činnosti podle doplněné Přílohy č. 1 a 2 tohoto
usnesení:
objem příjmů ve výši
30 531,00 tis. Kč
objem výdajů ve výši
33 756,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů ve výši
-3 225,00 tis. Kč
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída 8/
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 12.3.2012 návrh
schválit.
12.1c/2
schvaluje
rozpočet MČ na rok 2012 v hlavní činnosti podle doplněné Přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení:
objem příjmů ve výši
30 531,00 tis. Kč
objem výdajů ve výši
33 756,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů ve výši
-3 225,00 tis. Kč
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída8/
12.1c/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.4.2012.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1d/1
- návrh rozpočtu hospodářské činnosti pro rok 2012:
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním

bere na vědomí
8 213 962,00 Kč
1 760 000,00 Kč
6 453 962,00 Kč
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12.1d/2
rozpočet hospodářské činnosti pro rok 2012:
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním

schvaluje
8 213 962,00 Kč
1 760 000,00 Kč
6 453 962,00 Kč

12.1d/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.4.2012.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1e/1
bere na vědomí
návrh rozpočtového výhledu MČ Praha Kunratice na období let 2013-2015 podle přílohy č. 1
k tomuto bodu.
12.1e/2 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
schvaluje
rozpočtový výhled MČ Praha Kunratice na období let 2013-2015 podle přílohy č. 1 k tomuto
bodu.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1f/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu roku 2012 č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 12,00 tis. Kč pro
Místní knihovnu:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
12,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učeb. pomůcky, tisk 12,00 tis. Kč
Obě strany doklad 8004, UZ 81, ORJ 06;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru z 12.3.2012 návrh schválit.
12.1f/2
schvaluje
změnu rozpočtu roku 2012 č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 12,00 tis. Kč pro Místní
knihovnu:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
12,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učeb. pomůcky, tisk 12,00 tis. Kč
Obě strany doklad 8004, UZ 81, ORJ 06.
12.1f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.4.2012.
K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
11.2/1
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice na úplatný převod pozemkové parcely parc.č. 246/1 o výměře 120
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v majetku HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice, LV č.
1812, v k.ú. Kunratice, vlastníkům sousedních pozemků parc.č. 244 a 247 paní Evě
Čumpelíkové a panu Josefovi Kratochvílovi, oba trvalým bydlištěm Do Dubin 645, 148 00
Praha 4-Kunratice, za cenu 204 000,- Kč.
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12.2./2
schvaluje
úplatný převod pozemkové parcely parc.č. 246/1 o výměře 120 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v majetku HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice, LV č. 1812, v k.ú. Kunratice,
vlastníkům sousedních pozemků parc.č. 244 a 247 paní Evě Čumpelíkové a panu Josefovi
Kratochvílovi, oba trvalým bydlištěm Do Dubin 645, 148 00 Praha 4-Kunratice, za cenu
204. 000,- Kč.
12.2./3
ukládá
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení.-podepsání kupní smlouvy, termín ihned.

Ověřovatelé

paní Hilmarová Petra
pan Vraný Jiří

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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