USNESENÍ
Z 16. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 12.12.2012
Zastupitelstvo MČ

volí

návrhový výbor
ve složení

Dr. Mandík Miloslav
Vraný Jiří
Ing.arch.Kabelová Ivana

ověřovatele zápisu:

Ing. Vrba Jaroslav
Horký Vladimír

zapisovatele

paní Krejčová Dana
schvaluje

následující program:
Program:
1) Převod části nerozděleného zisku z hospodářské činnosti do fondu Domu
s chráněnými byty
2) Změny rozpočtu č. 19-21, úprava rozpočtu č. 11
3) Pověření k provedení rozpočtových opatření v době od 13.12. do 31.12.2012
4) Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria roku 2013
5) Úprava Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (změna kódu míry využití
území na pozemcích č. parc. 2354/43 a 2354/42 v k. ú. Kunratice z A9 na C9)
6) Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
16.1/1
bere na vědomí
návrh na rozdělení části nerozděleného zisku z hospodářské činnosti MČ z let 2010 a 2011 ve
výši 1 647 468,66 Kč takto:
převod do fondu Domu s chráněnými byty
1 600 000,00 Kč
ponechat na účtu hospodářské činnosti 432 nerozdělený zisk
47 468,66 Kč.
16.1/2
schvaluje
rozdělení části nerozděleného zisku z hospodářské činnosti MČ z let 2010 a 2011 ve výši
1 647 468,66 Kč takto:
převod do fondu Domu s chráněnými byty
1 600 000,00 Kč
ponechat na účtu hospodářské činnosti 432 nerozdělený zisk
47 468,66 Kč.
16.1/3
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit provedení opatření v souladu s finančními předpisy do 31.12.2012.

Usnesení z 16. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 12.12.2012

K bodu 2a
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
16.2a/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 19., převod 1 600,00 tis. Kč ze zisku hospodářské činnosti MČ do
fondu Domu s chráněnými byty:
Příjem:pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (na ZBÚ) 1 600,00 tis. Kč
pol. 4134 převody z rozpočtových účtů (ze ZBÚ na účet fondu)
1 600,00 tis. Kč
Výdaj: vyrovnání dokladu převodu do fondu:
par. 6330 převody vlastním fondům,
pol. 5349 ostatní převody vlastním fondům
1 600,00 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech
1 600,00 tis. Kč
obě strany ORJ 10, převod do fondu účelový znak 35.
16.2a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 19., převod 1 600,00 tis. Kč ze zisku hospodářské činnosti MČ do fondu
Domu s chráněnými byty:
Příjem:pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (na ZBÚ) 1 600,00 tis. Kč
pol. 4134 převody z rozpočtových účtů (ze ZBÚ na účet fondu)
1 600,00 tis. Kč
Výdaj: vyrovnání dokladu převodu do fondu:
par. 6330 převody vlastním fondům,
pol. 5349 ostatní převody vlastním fondům
1 600,00 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech
1 600,00 tis. Kč
obě strany ORJ 10, převod do fondu účelový znak 35.
16.2a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.1.2013.

K bodu 2b
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
16.2b/1
bere na vědomí
- návrh na poskytnutí prostředků neinvestičního příspěvku na žáka, přijatých od obcí za
zajištění povinné školní docházky v Kunraticích pro děti s trvalým bydlištěm mimo
Kunratice, formou příspěvku do fondu odměn příspěvkové organizaci Základní škola
Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 ve výši 140 754,00 Kč, zákonné odvody jsou v částce
zahrnuty;
- návrh změny rozpočtu č. 20., zvýšení o 275,10 tis. Kč, tj. o neinvestiční příspěvek na žáka
uhrazený obcemi za zajištění školní docházky v Kunraticích pro děti s trvalým bydlištěm
mimo Kunratice (mimo HM Praha):
Příjem: pol 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
259,30 tis. Kč
ORJ 04, záznamová položka 028 převodu mezi obcemi,
par. 3113 zákl. školy, pol. 2111 příjmy z vlastní činnosti,
15,80 tis. Kč
příjem od rodičů, ORJ 04
celkem
275,10 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, ORJ 04, UZ 13
pol. 5331 neinvestiční příspěvek zřízeným PO
140,80 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti,
pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
134,30 tis. Kč
Celkem
275,10 tis. Kč.
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16.2b/2
schvaluje
- poskytnutí prostředků neinvestičního příspěvku na žáka, přijatých od obcí za zajištění
povinné školní docházky v Kunraticích pro děti s trvalým bydlištěm mimo Kunratice, formou
příspěvku do fondu odměn příspěvkové organizaci Základní škola Kunratice, Praha 4,
Předškolní 420 ve výši 140 754,00 Kč, zákonné odvody jsou v částce zahrnuty;
- změnu rozpočtu č. 20., zvýšení o 275,10 tis. Kč, tj. o neinvestiční příspěvek na žáka
uhrazený obcemi za zajištění školní docházky v Kunraticích pro děti s trvalým bydlištěm
mimo Kunratice (mimo HM Praha):
Příjem: pol 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
259,30 tis. Kč
ORJ 04, záznamová položka 028 převodu mezi obcemi,
par. 3113 zákl. školy, pol. 2111 příjmy z vlastní činnosti,
příjem od rodičů, ORJ 04
15,80 tis. Kč
celkem
275,10 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, ORJ 04, UZ 13
140,80 tis. Kč
pol. 5331 neinvestiční příspěvek zřízeným PO
par. 6409 ostatní činnosti,
pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
134,30 tis. Kč
Celkem
275,10 tis. Kč.
16.2b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.1.2013.

K bodu 2c
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
16.2c/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 21., zvýšení o přijaté pojistné 4,4 tis. Kč:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy,
pol. 2322 přijaté pojistné náhrady, ORJ 09
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 09

4,40 tis. Kč
4,40 tis. Kč.

16.2c/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 21., zvýšení o přijaté pojistné 4,4 tis. Kč:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy,
pol. 2322 přijaté pojistné náhrady, ORJ 09
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 09

4,40 tis. Kč
4,40 tis. Kč.

16.2c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.1.2013.

K bodu 2d
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
16.2d/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 11. přesun mezi položkami uvnitř par. 5512 požární ochranaJednotka Sboru dobrovolných hasičů tak jak je uvedena v Tabulce č. 1. Celkové výdaje
paragrafu se nemění.
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16.2d/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 11. přesun mezi položkami uvnitř par. 5512 požární ochrana-Jednotka
Sboru dobrovolných hasičů tak jak je uvedena v Tabulce č. 1. Celkové výdaje paragrafu se
nemění.
16.2d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.1.2013.

K bodu 2e
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
16.2e/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 22., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 44,70 tis. Kč, o příjem
odvodu z provozu herních přístrojů a jiných her za 3. čtvrtletí roku 2012 jako příspěvek SK
Slovan Kunratice:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, UZ 93 (neúčelová), ORJ 10
22,40 tis. Kč
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, UZ 98 (účelová), ORJ 10
22,30 tis. Kč
Výdaj:
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 06, UZ 93 22,40 tis. Kč
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 06, UZ 98 22,30 tis. Kč
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím.
16.2e/2
schvaluje
změny rozpočtu č. 22., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 44,70 tis. Kč, o příjem odvodu
z provozu herních přístrojů a jiných her za 3. čtvrtletí roku 2012 jako příspěvek SK Slovan
Kunratice:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, UZ 93 (neúčelová), ORJ 10
22,40 tis. Kč
22,30 tis. Kč
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, UZ 98 (účelová), ORJ 10
Výdaj:
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 06, UZ 93 22,40 tis. Kč
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 06, UZ 98 22,30 tis. Kč
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím.
16.2e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.1.2013.

K bodu 2f
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
16.2f/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 12., přesun 44,70 tis. Kč vlastních zdrojů MČ z par. 3412 SK Slovan
Kunratice do rezerv rozpočtu:
Snižuje se:
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par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 06,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10

-44,70 tis. Kč
44,70 tis. Kč.

16.2f/2
schvaluje
úpravy rozpočtu č. 12., přesun 44,70 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
-44,70 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
44,70 tis. Kč.
16.2f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.1.2013.

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
16.3/1
bere na vědomí
návrh na udělení předběžného souhlasu k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a
předsedovi finančního výboru v období od 13.12.2012 do 31.12.2012 až do výše 100,00 tis.
Kč. Při překročení této hranice až do 200,00 tis. Kč bude k souhlasu třeba ještě jednoho
dalšího člena výboru. V případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy odsouhlasí rozpočtová
opatření za finanční výbor dva členové.
16.3/2
vydává
předběžný souhlas k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a předsedovi finančního
výboru v období od 13.12.2012 do 31.12.2012 až do výše 100,00 tis. Kč. Při překročení této
hranice až do 200,00 tis. Kč bude k souhlasu třeba ještě jednoho dalšího člena výboru.
V případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy odsouhlasí rozpočtová opatření za finanční
výbor dva členové.
16.3/3
ukládá
starostce a předsedovi finančního výboru předložit zprávu o provedených rozpočtových
opatřeních na prvním zasedání Zastupitelstva MČ v roce 2013.

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
16.4/1
bere na vědomí
návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria roku 2013:
- Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu
roku 2012. Příjmy schváleného rozpočtu 2012 byly 30 531,00 tis. Kč, tj. po dobu
rozpočtového provizoria výdaje v měsíci nepřesáhnou 2 544,25 tis. Kč.
- Městská část přizpůsobí reálné výdaje skutečnému objemu použitelných peněžních
prostředků.
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- Včas a řádně budou plněny zejména zákonné, ale i smluvní povinnosti MČ.
- V období rozpočtového provizoria nebude městská část uzavírat nové smluvní vztahy,
pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky.
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu roku 2013 po jeho schválení.

16.4/2
schvaluje
pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria roku 2013 stanovená podle těchto
zásad:
- Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu
roku 2012. Příjmy schváleného rozpočtu 2012 byly 30 531,00 tis. Kč, tj. po dobu
rozpočtového provizoria výdaje v měsíci nepřesáhnou 2 544,25 tis. Kč.
- Městská část přizpůsobí reálné výdaje skutečnému objemu použitelných peněžních
prostředků.
- Včas a řádně budou plněny zejména zákonné, ale i smluvní povinnosti MČ.
- V období rozpočtového provizoria nebude městská část uzavírat nové smluvní vztahy,
pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky.
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu roku 2013 po jeho schválení.
16.4/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.1.2013.

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
16.5/1
bere na vědomí
žádost manželů Uhlířových č.j. 2867/2012 ze dne 15.11.2012 o souhlas s úpravou Územního
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - změnou kódu míry využití území na pozemcích č. parc.
2354/43 a 2354/42 v k. ú. Kunratice z A9 na C9
16.5/2
souhlasí
s úpravou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - změnou kódu míry využití území
na pozemcích č. parc. 2354/43 a 2354/42 v k. ú. Kunratice z A9 na C9

16.5/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 5.16/2 manželům Uhlířovým, ÚMČ
Praha 4 a Odboru územního plánu MHMP, termín ihned

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.6/1a
b e r e n a vědomí
rešerši vývoje projektu Flora Kunratice zpracovanou společností STOPRO s.r.o. dne
11.12.2012
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16.6/2a
souhlasí
s realizací suché varianty na základě veřejného výběrového řízení podlimitní zakázky.
16.6/3a
starostce zajistit výkon tohoto bodu
Hlasování:

pro 9

proti 0

ukládá

zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.

Ověřovatelé: Horký Vladimír
Ing. Vrba Jaroslav

Ing.arch Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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