USNESENÍ
Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 12.11.2012
Zastupitelstvo MČ

volí

návrhový výbor
ve složení

Bc. Preiss Martin
Ing. Vrba Jaroslav
paní Hilmarová Petra

ověřovatele zápisu:

Ing. Langr Miloš
Ing. Potluka Oto, Ph.D.

zapisovatele

paní Voříšková Jitka
schvaluje

následující program:

Program:
1. Zřízení vkladu pro dočasně volné finanční prostředky
2. Poskytnutí půjčky TJ Sokol Kunratice
3. Rozpočtové změny č. 14-18 a rozpočtové úpravy č. 6-10
4. Revokace usnesení č. 5 13. zasedání ZMČ Praha-Kunratice
5. Úplatný převod pozemku č. parc. 2368/27 v k. ú. Kunratice o výměře 620 m2 (orná
půda)
6. Źádost o svěření pozemku č. parc. 2344/39 a 2342/100 v k.ú. Kunratice o výměře
1449 m2 a 1111 m2 (vše využití zeleň)
7. Návrh zadání celoměstsky významné změny ÚPn IV. č. Z 2758/00 (rozšíření stávající
ul. Vídeňská)
8. Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
15.1/1
bere na vědomí
- nerozdělený zisk hospodářské činnosti za roky 2010 a 2011 ve výši 31 647 468,66 Kč;
- návrh na uzavření smlouvy MČ o zřízení termínovaného vkladu pro dočasně volné
prostředky nerozděleného zisku hospodářské činnosti let 2010 a 2011 ve výši 30 000 000,00
Kč na dobu 6 měsíců u UniCredit Bank, a.s. Českobratrské nám. 1321, 293 01 Mladá
Boleslav;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 30.10.2012 návrh
schválit.
15.1/2 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
souhlasí
- s návrhem na uzavření smlouvy MČ o zřízení termínovaného vkladu pro dočasně volné
prostředky nerozděleného zisku hospodářské činnosti let 2010 a 2011 ve výši 30 000 000,00
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Kč na dobu 6 měsíců u UniCredit Bank, a.s. Českobratrské nám. 1321, 293 01 Mladá
Boleslav.
15.1/3 Zastupitelstvo MČ praha Kunratice
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit provedení opatření v souladu s finančními předpisy;
starostce MČ zajistit uzavření smlouvy o vkladu v co nejkratším termínu.
K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
15.2/1
bere na vědomí
-žádost TJ Sokol Kunratice o finanční příspěvek na opravu havarijního stavu podlahy
v sokolovně, tj. o chybějící část do celkové ceny opravy ve výši 1 100 000 Kč. Požadovaná
částka činí 220 000 Kč;
-stanovisko finančního výboru ze dne 30.10.2012 poskytnout prostředky ve výši 220 000 Kč
formou bezúročné půjčky podložené vyúčtováním se splatností do 31.10.2013;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 30.10.2012 návrh
schválit.
15.2/2
neschvaluje
poskytnout Tělocvičné jednotě Sokol Kunratice, K Šeberáku 161/16, 148 00 Praha 4 –
Kunratice bezúročnou půjčku ve výši 220 000,00 Kč na opravu havarijního stavu podlahy
v sokolovně splatnou ke 31.10.2013. TJ Sokol předloží podrobné vyúčtování vynaložených
prostředků do 31.10.2013
15.2/3
ukládá
starostce MČ Praha Kunratice podat informaci o neschválení bezúročné půjčky zástupci TJ
Sokol Kunratice Termín vyřízení-ihned

K bodu 3a
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
15.3a/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 14., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 5,9 tis. Kč
na výdaje vzniklé v roce 2012 v souvislosti s přípravou voleb prezidenta ČR v roce 3013:
Příjem: pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery
z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
5,90 tis. Kč
Výdaj: par. 6114 volby do Parlamentu ČR, pol. 5139 nákup materiálu
5,90 tis. Kč
Obě strany doklad 6048, účelový znak 98008, ORJ 09;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 30.10.2012 návrh
schválit.
15.3a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 14., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 5,9 tis. Kč na výdaje
vzniklé v roce 2012 v souvislosti s přípravou voleb prezidenta ČR v roce 3013:
Příjem: pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery
5,90 tis. Kč
z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
Výdaj: par. 6114 volby do Parlamentu ČR, pol. 5139 nákup materiálu
5,90 tis. Kč
Obě strany doklad 6048, účelový znak 98008, ORJ 09.
15.3a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2012.
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K bodu 3b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3b/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 15., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 192,00 tis.
Kč na volby do Senátu Parlamentu ČR podle tabulky důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 30.10.2012 návrh
schválit.
15.3b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 15., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 192,00 tis. Kč na
volby do Senátu Parlamentu ČR:
Paragraf 6115 Společné volby do parlamentu ČR a zastupitelstev krajů:

Položka

Změna
č. 15.,
tis. Kč

Název

Skutečnost
Kč

Příjem:

4111

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

192,00

Výdaj:
5021
5137
5139
5164
5169
5175

Ostatní osobní výdaje
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Nájemné
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Celkem výdaj

110,00
8,00
25,00
15,00
24,00
10,00
192,00

104 886,00
7 128,00
23 292,72
15 000,00
6 000,00
9 216,00
165 522,72

Obě strany budou označeny účelovým znakem 98193, ORJ 09, doklad 6060.
15.3b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2012.

K bodu 3c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3c/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 16., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP, o příjem odvodu
z provozu herních přístrojů a jiných her 120,4 tis. Kč:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, UZ 93 (neúčelová), ORJ 10
60,20 tis. Kč
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, UZ 98 (účelová), ORJ 10
60,20 tis. Kč
Výdaj:
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 06, UZ 93 60,20 tis. Kč
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 06, UZ 98 60,20 tis. Kč
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
Obě strany doklad 8045.
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 30.10.2012 návrh
schválit.
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15.3c/2
schvaluje
změny rozpočtu č. 16., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP, o příjem odvodu z provozu
herních přístrojů a jiných her 120,4 tis. Kč:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, UZ 93 (neúčelová), ORJ 10
60,20 tis. Kč
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, UZ 98 (účelová), ORJ 10
60,20 tis. Kč
Výdaj:
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 06, UZ 93 60,20 tis. Kč
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 06, UZ 98 60,20 tis. Kč
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
Obě strany doklad 8045.
15.3c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2012.

K bodu 3d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3d/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 17., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 291,10 tis. Kč pro Základní
školu na integraci žáků - asistenti pedagoga:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
291,10 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 291,10 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91 a číslem dokladu 8042;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 30.10.2012 návrh
schválit.
15.3d/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 17., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 291,10 tis. Kč pro Základní školu
na integraci žáků - asistenti pedagoga:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
291,10 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 291,10 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91 a číslem dokladu 8042.
15.3d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2012.

K bodu 3e
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3e/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 18., snížení příjmů rozpočtu o příjem za pronájem hrobových míst
83,00 tis. Kč (příjem bude převeden do účetnictví VHČ):
Příjmy:
snižuje se:
pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
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z par. 3632 pohřebnictví, ORJ 08
-83,00 tis. Kč
doklad bude vyrovnán konsolidační položkou
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, ORJ 10 -83,00 tis. Kč;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 30.10.2012 návrh
schválit.
15.3e/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 18., snížení příjmů rozpočtu o příjem za pronájem hrobových míst 83,00
tis. Kč (příjem bude převeden do účetnictví VHČ):
Příjmy:
snižuje se:
pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
z par. 3632 pohřebnictví, ORJ 08
-83,00 tis. Kč
doklad bude vyrovnán konsolidační položkou
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, ORJ 10 -83,00 tis. Kč.
15.3e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2012.

K bodu 3f
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3f/1
bere na vědomí
- návrh úpravy č. 6. přesun uvnitř paragrafu 3113 základní škola-stavební a technologické
úpravy:
V paragrafu 3113 základní školy, ORJ 04, se snižuje:
pol. 6121 budovy, haly stavby vlastní zdroje
-240,00 tis. Kč
-120,00 tis. Kč
pol. 6125 výpočetní technika vlastní zdroje
snížení vlastní zdroje celkem
-360,00 tis. Kč
pol. 6121 budovy, haly, stavby, dotace HMP, UZ 84
-110,00 tis. Kč
pol. 6125 výpočetní technika dotace HMP, UZ 84
-400,00 tis. Kč
snížení dotace HMP celkem
-510,00 tis. Kč
snížení celkem
-870,00 tis. Kč
přesouvá se na: paragraf 3113 základní školy, ORJ 04,:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek, vlastní zdroje
360,00 tis. Kč
pol. 6122 stroje, přístroje zařízení, dotace HMP, UZ 84
510,00 tis. Kč
870,00 tis. Kč;
přesun celkem
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 30.10.2012 návrh
schválit.
15.3f/2
schvaluje
úpravu č. 6. přesun uvnitř paragrafu 3113 základní škola-stavební a technologické úpravy:
V paragrafu 3113 základní školy, ORJ 04, se snižuje:
pol. 6121 budovy, haly stavby vlastní zdroje
-240,00 tis. Kč
pol. 6125 výpočetní technika vlastní zdroje
-120,00 tis. Kč
snížení vlastní zdroje celkem
-360,00 tis. Kč
pol. 6121 budovy, haly, stavby, dotace HMP, UZ 84
-110,00 tis. Kč
-400,00 tis. Kč
pol. 6125 výpočetní technika dotace HMP, UZ 84
snížení dotace HMP celkem
-510,00 tis. Kč
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snížení celkem
přesouvá se na: paragraf 3113 základní školy, ORJ 04,:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek, vlastní zdroje
pol. 6122 stroje, přístroje zařízení, dotace HMP, UZ 84
přesun celkem

-870,00 tis. Kč
360,00 tis. Kč
510,00 tis. Kč
870,00 tis. Kč.

15.3f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2012.

K bodu 3g
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3g/1
bere na vědomí
- návrh úpravy č. 7., přesun 42,40 tis. Kč uvnitř par. 6112 v souvislosti s volbami do Senátu
PČR v říjnu 2012:
Snižuje se:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5492 dary obyvatelstvu,ORJ 09
-42,40 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5023 odměny členů zastupitelstev, ORJ 09 39,00 tis. Kč
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5175 pohoštění, ORJ 09
3,40 tis. Kč;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 30.10.2012 návrh
schválit.
15.3g/2
schvaluje
úpravu č. 7., přesun 42,40 tis. Kč uvnitř par. 6112 v souvislosti s volbami do Senátu PČR
v říjnu 2012:
Snižuje se:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5492 dary obyvatelstvu,ORJ 09
-42,40 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5023 odměny členů zastupitelstev, ORJ 09 39,00 tis. Kč
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5175 pohoštění, ORJ 09
3,40 tis. Kč.
15.3g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2012.

K bodu 3h
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
15.3h/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 8., přesun 120,40 tis. Kč vlastních zdrojů MČ z par. 3412 SK
Slovan Kunratice do rezerv rozpočtu:
Snižuje se:
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 06,
-120,40 tis. Kč
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
120,40 tis. Kč;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 30.10.2012 návrh
schválit.
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15.3h/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 8., přesun 120,40 tis. Kč vlastních zdrojů MČ z par. 3412 SK Slovan
Kunratice do rezerv rozpočtu:
Snižuje se:
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 06,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-120,40 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
120,40 tis. Kč.
15.3h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2012.

K bodu 3i
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
stahuje
návrh úpravy rozpočtu č. 9., přesun 220,0 tis. Kč pro TJ Sokol Kunratice jako bezpředmětný,
neboť nebyl schválen bod 2 dnešního zasedání ZMČ.
K bodu 3j
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3j/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 10., přesun 99,50 tis. Kč uvnitř par. 3113 základní škola:
V paragrafu 3113 základní školy, ORJ 04, se snižuje:
pol. 6121 budovy, haly stavby
-32,00 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb
-67,50 tis. Kč
snížení celkem
-99,50 tis. Kč
přesouvá se na paragraf 3113 základní školy, ORJ 04:
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
99,50 tis. Kč;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 30.10.2012 návrh
schválit.
15.3j/2
schvaluje
návrh úpravy rozpočtu č. 10., přesun 99,50 tis. Kč uvnitř par. 3113 základní škola:
V paragrafu 3113 základní školy, ORJ 04, se snižuje:
pol. 6121 budovy, haly stavby
-32,00 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb
-67,50 tis. Kč
snížení celkem
-99,50 tis. Kč
přesouvá se na paragraf 3113 základní školy, ORJ 04,:
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
99,50 tis. Kč.
15.3j/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2012.

K bodu 3k
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3k/1
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 Základní školy Kunratice podle žádosti ředitele školy ze dne
29.10.2012:
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přesun z položky zpracování dat do položky inzerce
přesun z položky předplatné do položky drobný majetek do 3,0tis.

3 288,00 Kč
2 362,00 Kč

15.3k/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu Základní škole do 4.12.2012.

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.4/1
bere na vědomí
návrh na revokaci usnesení č. 5-13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice ze dne
20.6.2012 ve smyslu zrušení části 13.5.2. ve znění:
souhlasí
s návrhem smlouvy darovací týkající se pozemku č. parc. 2354/71 v k. ú. Kunratice,
a nahrazením znění:
schvaluje
přijetí daru-pozemkové parcely parc. č. 2354/71 o výměře 61 m2 od Eiselta Pavla a Eiseltové
Daniely.
15.4/2
souhlasí
s revokací usnesení č. 5-13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice ze dne 20.6.2012
ve smyslu zrušení části 13.5.2. ve znění:
souhlasí
s návrhem smlouvy darovací týkající se pozemku č. parc. 2354/71 v k. ú. Kunratice,
a nahrazením znění:
schvaluje
přijetí daru-pozemkové parcely parc. č. 2354/71 o výměře 61 m2 od Eiselta Pavla a Eiseltové
Daniely.
15.4/3
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice podepsat darovací smlouvu a tajemnici zajistit vklad do
Katastru nemovitostí.

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.5/1
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice na úplatný převod pozemkové parcely parc.č. 2368/27 o výměře
620 m2, druh pozemku orná půda, zapsané na LV 1812, v k.ú. Kunratice, vlastníkovi
sousedního pozemku parc.č. 2368/7 společnosti AHI Oscar s.r.o., sídlem Pramenná evid.č.3,
148 00 Praha 4-Kunratice, za účelem scelení pozemkových parcel parc.č.2368/27 a 2368/7, za
podmínky zřízení věcného břemene ve smyslu zajištění přístupu na pozemkovou parcelu
parc.č. 2368/5 po pozemkových parcelách parc.č. 2367/2, 2368/9 a 2368/27 pro HMP, MČ
Praha-Kunratice a vlastníky domu čp. 424 na pozemku parc.č. 1889 s tím, že po dokončení
nové komunikace na pozemcích areálu spol. AHI Oscar s.r.o. a její kolaudaci, bude věcné
břemeno práva cesty přeneseno na tuto novou komunikaci. Cena za prodávaný pozemek je
stanovena ve výši 1 475 600,- Kč.
15.5/2

schvaluje
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úplatný převod pozemkové parcely parc.č. 2368/27 o výměře 620 m2, druh pozemku orná
půda, zapsané na LV 1812, v k.ú. Kunratice, vlastníkovi sousedního pozemku parc.č. 2368/7
společnosti AHI Oscar s.r.o., sídlem Pramenná evid.č.3, 148 00 Praha 4-Kunratice, za účelem
scelení pozemkových parcel parc.č.2368/27 a 2368/7, za podmínky zřízení věcného břemene
ve smyslu zajištění přístupu na pozemkovou parcelu parc.č. 2368/5 po pozemkových
parcelách parc.č. 2367/2, 2368/9 a 2368/27 pro HMP, MČ Praha-Kunratice a vlastníky domu
čp. 424 na pozemku parc.č. 1889 s tím, že po dokončení nové komunikace na pozemcích
areálu spol. AHI Oscar s.r.o. a její kolaudaci, bude věcné břemeno práva cesty přeneseno na
tuto novou komunikaci. Cena za prodávaný pozemek je stanovena ve výši 1 475 600,- Kč.

15.5/3
ukládá
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení.-podepsání kupní smlouvy, termín ihned.

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.6/1
bere na vědomí
návrh požádat ZHMP o svěření pozemkové parcely parc.č. 2344/39 o výměře 1449 m2,
způsob využití zeleň, druh pozemku ostatní plocha, a pozemkové parcely parc.č. 2342/100 o
výměře 1111 m2, způsob využití zeleň, druh pozemku ostatní plocha, vše v kat. území
Kunratice, Městské části Praha-Kunratice, za účelem vybudování chodníku pro pěší od
zastávky autobusů Volha k budoucímu obchodnímu centru na adrese Jana Růžičky 1165/2a,
148 00 Praha 4-Kunratice, a údržby přilehlé zeleně.
15.6/2
souhlasí
s návrhem požádat ZHMP o svěření pozemkové parcely parc.č. 2344/39 o výměře 1449 m2,
způsob využití zeleň, druh pozemku ostatní plocha, a pozemkové parcely parc.č. 2342/100 o
výměře 1111 m2, způsob využití zeleň, druh pozemku ostatní plocha, vše v kat. území
Kunratice, Městské části Praha-Kunratice, za účelem vybudování chodníku pro pěší od
zastávky autobusů Volha k budoucímu obchodnímu centru na adrese Jana Růžičky 1165/2a,
148 00 Praha 4-Kunratice, a údržby přilehlé zeleně za podmínky schválení záměru
společnosti Merkaz OC s.r.o. Městskou částí Praha-Kunratice.
15.6/3
ukládá
starostce zajistit podání žádosti MHMP. Termín do 31.12.2012

K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.7/1
bere na vědomí
Oznámení Odboru územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP 1366750/2012 ze
dne 24.10.2012 o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV Územního
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, zejména návrh zadání změny č. Z 2758/00, jejímž
předmětem je rozšíření stávající ul. Vídeňská, s termínem pro podání připomínek do
28.11.2012
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15.7/2
zásádně nesouhlasí
s návrhem zadání celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy č. Z 2758/00, jejímž předmětem je rozšíření stávající ul. Vídeňská, a to na celém území
MČ Praha-Kunratice z následujících důvodů:
• Chybí zdůvodnění návrhu včetně uvedení navrhovatele změny a jeho cíl; není zřejmé
o jak velké rozšíření se jedná (počet jízdních pruhů).
• Grafická část zobrazující záměr změny je k textu změny naprosto nedostatečná, nové
uspořádání ploch zcela chybí.
• V hranicích označujících možný rozsah změny jsou obsaženy plochy stabilizované
zástavby, které nemohou být součástí vymezení veřejně prospěšné stavby.
• Z předloženého návrhu vyplývá, že navrhovatel změny ani jeho předkladatel nemá
jasnou představu o tom, čeho a jak chce docílit.
15.7/3
žádá
• O zamítnutí návrhu zadání celoměstsky významné změny IV Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 2758/00
• V první fázi o zpracování ověřovacího materiálu, ze kterého by vyplynulo jak se má
území měnit, proč se tak navrhuje, jak bude komunikace trasována, jak bude rozšířena,
jaký bude její dopad na okolí, v jakém období bude třeba ji rozšiřovat s ohledem na
její stávající nebo předpokládanou zátěž, jaký to bude mít dopad na vlastnictví
pozemků, na hlukovou zátěž apod.
• O posuzování záměru na rozšíření ul. Vídeňská v souvislosti s podnětem MČ PrahaKunratice na celoměstsky významnou změnu ÚP SÚ HMP č.j. 1391/2011 ze dne
28.7.2011 (č.j. MHMP: MHMPP05SCENH), který se týká zařazení chybějící části
obchvatu Kunratic mezi veřejně prospěšné stavby.
15.7/4
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 7.15/2a3 Odboru územního plánu
MHMP, termín do 27.11.2012

K bodu 8a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.8a/1
souhlasí
s pokračováním v původní variantě tj. suchá varianta a zároveň žádá o vyčíslení nákladů na
variantu zachování jezírka a suchou variantu řešení.

Ověřovatelé: Ing. Potluka Oto, Ph.D.
Ing. Langr Miloš

Ing.arch Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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