USNESENÍ
Z 13. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 20.6.2012
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing. Potluka Oto
Ing. Langr Miloš
pí. Hilmarová Petra

ověřovatele zápisu:

Ing. Kabelová Ivana
pan Vraný Jiří

zapisovatele

paní Jitku Voříškovou
schvaluje

následující program:
Program:
1. Závěrečný účet Městské části Praha-Kunratice za rok 2011 se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření roku 2011
2. Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ Praha-Kunratice roku
2011
3. Změny a úpravy rozpočtu MČ Praha-Kunratice roku 2012
4. Záměr na odsvěření části pozemkových parcel parc. č. 2352/31 nebo 2352/35 v k.ú.
Kunratice
5. Smlouva darovací ve prospěch MČ Praha-Kunratice týkající se pozemkové parcely
č. 2354/71 v k.ú. Kunratice
6. Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.1/1
bere na vědomí
- návrh závěrečného účtu MČ za rok 2011 podle bodů I. až XI. přílohy
- hospodaření v hlavní činnosti s tímto výsledkem:
objem příjmů
38 677 540,46 Kč
objem výdajů
34 405 208,62 Kč
rozdíl příjmů a výdajů – přebytek
4 272 331,84 Kč
- hospodaření v hospodářské činnosti s tímto výsledkem:
výnosy
6 883 921,51 Kč
náklady
2 498 718,03 Kč
hospodářský výsledek před zdaněním
4 385 203,48 Kč
hospodářský výsledek po zdanění
3 540 936,76 Kč;
- Zprávu ze dne 25.4.2012 o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve znění pozdějších předpisů, provedeného za období od 1.1.2011 do 31.12.2011
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v Městské části Praha-Kunratice, dokladově v Úřadu MČ Praha Kunratice, která je přílohou
závěrečného účtu;
- Příkaz starostky MČ Praha-Kunratice ze dne 23.5.2012 k odstranění nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření včetně termínu k jejich odstranění a způsobu splnění úkolů
vedoucích k jejich odstranění, který je přílohou závěrečného účtu;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 11.6.2012 souhlasit
s hospodařením MČ za rok 2011 s výhradami ke zjištěným chybám a nedostatkům uvedeným
ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 25.4.2012;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 11.6.2012 přijmout
opatření k odstranění zjištěných chyb a nedostatků tak jak jsou uvedena v Příkaze starostky ze
dne 23.5.2012.
13.1/2
souhlasí
- s hospodařením MČ roku 2011 uvedeným v Závěrečném účtu v bodech I. až XI., který je
přílohou tohoto usnesení, s v ý h r a d a m i ke zjištěným chybám a nedostatkům uvedeným
ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, v Městské části Praha-Kunratice, dokladově v úřadu MČ za období od
1.1.2011 do 31.12.2011 ze dne 25.4.2012, která je přílohou tohoto usnesení;
- s opatřeními k odstranění zjištěných chyb a nedostatků tak jak jsou uvedena v Příkaze
starostky ze dne 23.5.2011, který je přílohou tohoto usnesení a přijímá je.
13.1/3
ukládá
- starostce MČ podat do 5.7.2012 písemnou informaci MHMP o rozhodnutí tohoto bodu a o
přijetí opatření k nápravě nedostatků;
-tajemnici zajistit plnění opatření vedoucí k odstranění nedostatků, tak jak jsou uvedena
v Příkazu starostky ze dne 23.5.2012.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2/1
bere na vědomí
- hospodářský výsledek hospodářské činnosti roku 2011 po zdanění, který činí
3 540 936,76 Kč;
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2011:
převod do rozpočtu hlavní činnosti
1 000 000,00 Kč
převod na účet VHČ 432 nerozdělený zisk
2 540 936,76 Kč.
Převod do rozpočtu bude proveden rozpočtovým opatřením.
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 11.6.2012 návrh schválit.
13.2/2
souhlasí
- s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2011:
převod do rozpočtu hlavní činnosti
1 000 000,00 Kč
převod na účet VHČ 432 nerozdělený zisk
2 540 936,76 Kč.
13.2/3
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit provedení opatření v souladu s finančními předpisy;
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K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.3a/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 32,00 tis. Kč pro ÚMČ na
zkoušky odborné způsobilosti:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
32,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení a vzdělávání 32,00 tis. Kč
Obě strany doklad 8006, ÚZ 81, ORJ 09;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 11.6.2012 návrh schválit.
13.3a/2
schvaluje
změny rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 32,00 tis. Kč pro ÚMČ na zkoušky
odborné způsobilosti:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
32,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení a vzdělávání 32,00 tis. Kč
Obě strany doklad 8006, ÚZ 81, ORJ 09.
13.3a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2012 a zajistit
provedení opatření v souladu s finančními předpisy.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.3b/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 415,80 tis. Kč pro Základní
školu na integraci žáků - asistenti pedagoga:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
415,80 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 415,80 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91, číslem dokladu 8007, ORJ 04;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 11.6.2012 návrh schválit.
13.3b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 415,80 tis. Kč pro Základní školu na
integraci žáků - asistenti pedagoga:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
415,80 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 415,80 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91, číslem dokladu 8007, ORJ 04.
13.3b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2012 a zajistit
provedení opatření v souladu s finančními předpisy.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.3c/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu 4., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 458,30 tis. Kč pro Mateřskou
školu Kunratice a Základní školu Kunratice na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství:
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Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
458,30 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení
pol. 5331 neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 121,20 tis. Kč
par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
337,10 tis. Kč
Označení obou stran bude ORJ 04, UZ 96, doklad 8007;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 11.6.2012 návrh schválit.
13.3c/2
schvaluje
změnu rozpočtu 4., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 458,30 tis. Kč pro Mateřskou školu
Kunratice a Základní školu Kunratice na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
458,30 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení
pol. 5331 neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 121,20 tis. Kč
par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
337,10 tis. Kč
Označení obou stran bude ORJ 04, UZ 96, doklad 8007.
13.3c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2012 a zajistit
provedení opatření v souladu s finančními předpisy.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.3d/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 5., zvýšení o investiční dotaci HMP 2 000,00 tis. Kč na stavební a
technologické úpravy v Základní škole Kunratice:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
2 000,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 6121 budovy, haly, stavby (dokumentace a stav. úpravy)
1 600,00 tis. Kč
par. 3113 základní školy,
pol. 6125 výpočetní technika
400,00 tis. Kč
Dotace je účelová, podléhá vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2012.
Příjmy i výdaje budou označeny ÚZ 84, ORJ 04, č. stavby ORG 41754, doklad 8011;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 11.6.2012 návrh schválit.
13.3d/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 5., zvýšení o investiční dotaci HMP 2 000,00 tis. Kč na stavební a
technologické úpravy v Základní škole Kunratice:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
2 000,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 6121 budovy, haly, stavby (dokumentace a stav. úpravy)
1 600,00 tis. Kč
par. 3113 základní školy,
pol. 6125 výpočetní technika
400,00 tis. Kč
Dotace je účelová, podléhá vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2012.
Příjmy i výdaje budou označeny ÚZ 84, ORJ 04, č. stavby ORG 41754, doklad 8011.
13.3d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2012 a zajistit
provedení opatření v souladu s finančními předpisy.
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.3e/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 6., zvýšení o zapojení části hospodářského výsledku MČ 2011
z hospodářské činnosti ve výši 1 000,00 tis. Kč:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, ORJ 10 1 000,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy, ORJ 04, ORG 41754
pol. 6121 budovy, haly, stavby
58,00 tis. Kč
pol. 6125 výpočetní technika
120,00 tis. Kč
par. 3111 předškolní zařízení, ORJ 04
pol. 6121 budovy, haly, stavby
280,00 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, ORJ 09,
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby
120,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
422,00 tis. Kč.
celkem výdaj
1 000,00 tis. Kč
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 11.6.2012 návrh schválit.
13.3e/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 6., zvýšení o zapojení části hospodářského výsledku MČ 2011
z hospodářské činnosti ve výši 1 000,00 tis. Kč:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, ORJ 10 1 000,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy, ORJ 04, ORG 41754
pol. 6121 budovy, haly, stavby
58,00 tis. Kč
pol. 6125 výpočetní technika
120,00 tis. Kč
par. 3111 předškolní zařízení, ORJ 04
pol. 6121 budovy, haly, stavby
280,00 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, ORJ 09,
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby
120,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
422,00 tis. Kč.
celkem výdaj
1 000,00 tis. Kč.
13.3e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2012 a zajistit
provedení opatření v souladu s finančními předpisy.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.3f/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 7., zvýšení o 85,00 tis. Kč v souvislosti s vydáním publikace
Kunratice v běhu času:
Příjem: pol. 2112 příjmy z prodeje zboží,
85,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5138 nákup zboží
85,00 tis. Kč;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 11.6.2012 návrh schválit.
13.3f/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 7., zvýšení o 85,00 tis. Kč v souvislosti s vydáním publikace Kunratice
v běhu času:
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Příjem: pol. 2112 příjmy z prodeje zboží,
85,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5138 nákup zboží
85,00 tis. Kč.
13.3f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2012 a zajistit
provedení opatření v souladu s finančními předpisy.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
12.1gf/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 8., zvýšení o náhradu vyplývající ze Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření MČ za rok 2011:
Příjem: par. 6112 zastupitelstva obcí,
pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, ORJ 09
103,00 tis. Kč
doklad bude vyrovnán položkou
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 103,00 tis. Kč
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 11.6.2012 návrh schválit.
13.3g/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 8., zvýšení o náhradu vyplývající ze Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření MČ za rok 2011:
Příjem: par. 6112 zastupitelstva obcí,
pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, ORJ 09
103,00 tis. Kč
doklad bude vyrovnán položkou
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 103,00 tis. Kč.
13.3g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2012 a zajistit
provedení opatření v souladu s finančními předpisy.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.3h/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 1., přesun 370,00 tis. Kč z rezerv pro příspěvky sportovním
organizacím činným v Kunraticích podle důvodové zprávy:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-370,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06, SK Slovan Kunratice
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
300,00 tis. Kč
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 06, FBC Start 98 Kunratice
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
70,00 tis. Kč;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 11.6.2012 návrh schválit.
13.3h/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 1., přesun 370,00 tis. Kč z rezerv pro příspěvky sportovním organizacím
činným v Kunraticích:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-370,00 tis. Kč
přesouvá se na:
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par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06, SK Slovan Kunratice
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
300,00 tis. Kč
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 06, FBC Start 98 Kunratice
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
70,00 tis. Kč.
13.3h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2012 a zajistit
provedení opatření v souladu s finančními předpisy.
K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
13.4/1
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice nabídnout HMP odsvěřit MČ Praha-Kunratice část pozemkových
parcel parc.č. 2352/31 nebo 2352/35, ovocný sad, v k.ú. Kunratice v majetku HMP-svěřeno
MČ Praha-Kunratice jako protihodnotu za pozemkovou parcelu parc.č. 805/2 o jejíž svěření
požádalo Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice usnesením č. 2 na svém zasedání dne
1.2.2012, za podmínky následné směny odsvěřených pozemků ze strany HMP za část
pozemku parc.č. 2352/2 , orná půda, v k.ú. Kunratice ve vlastnictví manželů Dolských.
13.4/2
souhlasí
se záměrem MČ Praha-Kunratice nabídnout HMP odsvěřit MČ Praha-Kunratice část
pozemkových parcel parc.č. 2352/31 nebo 2352/35, ovocný sad, v k.ú. Kunratice v majetku
HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice jako protihodnotu za pozemkovou parcelu parc.č. 805/2 o
jejíž svěření požádalo Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice usnesením č. 2 na svém
zasedání dne 1.2.2012, za podmínky následné směny odsvěřených pozemků ze strany HMP za
část pozemku parc.č. 2352/2 , orná půda, v k.ú. Kunratice ve vlastnictví manželů Dolských.
13.4/3
ukládá
starostce zahájit kroky potřebné k realizaci přijatého usnesení. Termín ihned
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.

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
13.5/1
bere na vědomí
návrh smlouvy darovací týkající se pozemku č. parc. 2354/71 v k. ú. Kunratice
13.5/2
souhlasí
s návrhem smlouvy darovací týkající se pozemku č. parc. 2354/71 v k. ú. Kunratice
13.5/3
ukládá
starostce podepsat výše uvedenou smlouvu, termín ihned

Strana 7 (celkem 8)

Usnesení z 13. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 20.6.2012

Ověřovatelé

ing. arch. Kabelová
pan Vraný Jiří

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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