USNESENÍ
ZE 17. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 16. 1.2013
Zastupitelstvo MČ

volí

návrhový výbor
ve složení

Ing. Potluka Oto, PhD
Ing. Alinčová Lenka
Ing. Jaroslav Vrba

ověřovatele zápisu:

paní Hilmarová Petra
pan Jiří Vraný

zapisovatele

paní Voříškovou jitku
schvaluje

následující program:
Program:
1. Zpráva o rozpočtových opatřeních schválených v době od 13. do 31.12.2012
2. Prodloužení smlouvy o spolupráci a smlouvy o smlouvě budoucí směnné týkající se
trafostanice u rybníčku Ohrada
3. Žádost o svěření pozemkové parcely č. parc. 2342/132 v k. ú. Kunratice
4. Projednání stanoviska MČ k řízení o vydání celoměstsky významné změny III ÚP
SÚ hl. m. Prahy č. Z 2746/00 a vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj
5. Změna ÚP SÚ hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 1871 a 1872 v k. ú. Kunratice
6. Užívání znaku MČ Praha-Kunratice Sborem dobrovolných hasičů Kunratice
7. Dotazy, připomínky a podněty
K bodu 1a-e
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
17.1/1
bere na vědomí
rozpočtová opatření roku 2012 provedená v době od 13.12.2012 do 31.12.2012 v souladu
s usnesením ZMČ č. 16.3 ze dne 12.12.2012:
a) Rozpočtové opatření č. 23 týkající se přijaté neinvestiční dotace HMP z titulu odvodu
z provozu výherních hracích přístrojů a jiných her ve znění podle důvodové zprávy;
b) Úprava rozpočtu č. 13., úprava v přesunu vlastních zdrojů MČ z par. 3412 SK Slovan
Kunratice a z par. 4344 sociální rehabilitace v souladu s neinvestiční dotací HMP, a to do
rezerv rozpočtu ve znění podle důvodové zprávy;
c) Úprava rozpočtu č. 14., přesun 100,00 tis. Kč v paragrafu 5512 požární ochrana-změna
položky z 6121 na 5171-výměna oken v hasičské zbrojnici ve znění podle důvodové zprávy;
d) Úprava rozpočtu č. 15., přesun 11,00 tis. Kč v paragrafu 3745 veřejná zeleň-posílení pol.
5139 materiál ve znění podle důvodové zprávy;
e) Změna paragrafu pro výdaje související s volbou prezidenta ČR podle pokynu HMP
z 12.12.2012 ve znění podle důvodové zprávy.
17.1/2
souhlasí
s rozpočtovými opatřeními roku 2012 provedenými v době od 13.12.2012 do 31.12.2012
v souladu s usnesením ZMČ č. 16.3 ze dne 12.12.2012:
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a) Rozpočtové opatření č. 23 týkající se přijaté neinvestiční dotace HMP z titulu odvodu
z provozu výherních hracích přístrojů a jiných her:
Snižuje se schválené rozpočtové opatření:
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
Celkem snížení
-44,70 tis. Kč
Zařazuje se nové rozpočtové opatření:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, ORJ 10
53,80 tis. Kč
Výdaj:
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 06,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
26,90 tis. Kč
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
26,90 tis. Kč
Celkem zařazení
53,80 tis. Kč
Obě strany účelový znak UZ 98, doklad 8052.
b) Úprava rozpočtu č. 13., úprava v přesunu vlastních zdrojů MČ z par. 3412 SK Slovan
Kunratice a z par. 4344 sociální rehabilitace v souladu s neinvestiční dotací HMP, a to
do rezerv rozpočtu:
Úprava rozpočtu č. 12. se nemění, byla schválena takto:
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.
Následná úprava č. 13.:
Upravuje se o rozdíl daný účelovostí:
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 06,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
17,80 tis. Kč
Snižuje se:
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-26,90 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
9,10 tis. Kč.
c) Úprava rozpočtu č. 14., přesun 100,00 tis. Kč v paragrafu 5512 požární ochranazměna položky z 6121 na 5171-výměna oken v hasičské zbrojnici:
V paragrafu 5512 požární ochrana se snižuje:
pol. 6121 budovy, haly, stavby
-100,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5171 opravy a udržování
100,00 tis. Kč.
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d) Úprava rozpočtu č. 15., přesun 11,00 tis. Kč v paragrafu 3745 veřejná zeleň-posílení
pol. 5139 materiál:
V paragrafu 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň se snižuje:
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby
-11,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5139 nákup materiálu
11,00 tis. Kč.
e) Změna paragrafu pro výdaje související s volbou prezidenta ČR podle pokynu HMP
z 12.12.2012 ve znění podle důvodové zprávy byla provedena.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
17.2./1
bere na vědomí
žádost Jana Soukupa, bytem Pod Vilami 681/21, Praha 4-Nusle, 140 00 o prodloužení
smlouvy o spolupráci a smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu pozemkových parcel
parc.č. 382/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m2, parc.č. 382/2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2 a parc.č. 382/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 43 m2, vše LV 1812 v k.ú. Kunratice, ve vlastnictví HMP-svěřeno MČ
Praha-Kunratice, za parc.č. 381/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2, LV
3247 v k.ú. Kunratice, ve vlastnictví Jana Soukupa o 2 roky.
17.2./2
schvaluje
prodloužení smlouvy o spolupráci a smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu
pozemkových parcel parc.č. 382/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m2, parc.č.
382/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2 a parc.č. 382/4, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 43 m2, vše LV 1812 v k.ú. Kunratice, ve vlastnictví HMPsvěřeno MČ Praha-Kunratice, za parc.č. 381/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
36 m2, LV 3247 v k.ú. Kunratice, ve vlastnictví Jana Soukupa, bytem Pod Vilami 681/21,
Praha 4-Nusle, 140 00 o 2 roky.
17.2./3
ukládá
starostce podepsat dodatek č. 2 smlouvy o spolupráci a smlouvy o smlouvě budoucí směnné .
Termín: ihned.

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
17.3./1
bere na vědomí
návrh požádat ZHMP o svěření pozemkové parcely parc.č. 2342/132 o výměře 167 m2,
způsob využití zeleň, druh pozemku ostatní plocha, v kat. území Kunratice, Městské části
Praha-Kunratice za účelem odstranění jezírka, realizace sadových úprav, změna stavby
chodníků a jejich následné údržby.
17.3./2
souhlasí
s návrhem požádat ZHMP o svěření pozemkové parcely parc.č. 2342/132 o výměře 167 m2,
způsob využití zeleň, druh pozemku ostatní plocha, v kat. území Kunratice, Městské části
Praha-Kunratice za účelem odstranění jezírka, realizace sadových úprav, změna stavby
chodníků a jejich následné údržby.
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17.3./3
ukládá
starostce zajistit podání žádosti MHMP. Termín ihned

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
17.4./1
bere na vědomí
Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny III Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 2746 týkající se aktualizace záplavových území v hl. m.
Praze a o veřejném projednání vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území; termín
pro podání případných námitek je do 21.1.2013 včetně
17.4./2
nesouhlasí
s vydáním celoměstsky významné změny III Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č.
Z 2746 týkající se aktualizace záplavových území v hl. m. Praze, konkrétně části týkající se
MČ Praha-Kunratice
z důvodu, že přestože MČ nesouhlasila již s návrhem uvedené změny a tento nesouhlas
podložila obsáhlým materiálem zpracovaným Českou zemědělskou univerzitou v Praze,
nedošlo v návrhu změny k žádným úpravám a ani MČ neobdržela žádné vysvětlení, proč jí
předaný podkladový materiál nebyl při projednávání vzat v potaz
17.4./3
žádá
o podrobné vysvětlení, proč městskou částí předaný podkladový materiál zpracovaný Českou
zemědělskou univerzitou v Praze nebyl při projednávání aktualizace záplavových území v hl.
m. Praze vzat v potaz, případně které části podkladového materiálu jsou chybné; MČ zaplatila
za zpracování podkladového materiálu nemalé finanční prostředky a v případě, že bude
prokázáno, že tento podkladový materiál obsahuje chyby, musí jej MČ reklamovat
17.4./4
ukládá
starostce zajistit podání námitky obsažené v bodech 17.4./2a3 Magistrátu hl. m. Prahy,
Odboru územního plánu, termín do 21.1.2013

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
17.5./1
bere na vědomí
opakovaný návrh p. J.Urbana, M. Valenty a L. Kaila č.j. 44/2013 ze dne 7.1.2013 na změnu
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc. 1871 a části pozemku č.
parc. 1872, vše k. ú. Kunratice, z funkce sady, zahrady a vinice na funkci všeobecně smíšenou
17.5./2
trvá
na svém usnesení z 9. zasedání ZMČ Praha-Kunratice ze dne 28.4.2008 k bodu 5g, tj.
17.5./3
souhlasí
se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc. 1871 a části
pozemku č. parc. 1872, vše k. ú. Kunratice, z funkce sady, zahrady a vinice na funkci
všeobecně smíšenou
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17.5./4
ukládá
starostce zajistit podání informace o usneseních č. 17.5./2a3 Magistrátu hl. m. Prahy Odboru územního plánu a p. Urbanovi, Valentovi a Kailovi, termín ihned

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
17.6./1
bere na vědomí
ústní žádost starosty Sboru dobrovolných hasičů Kunratice o souhlas MČ Praha-Kunratice
s užíváním znaku MČ Praha-Kunratice jako součásti znaku Sboru dobrovolných hasičů
Kunratice
17.6./2
souhlasí
s užíváním znaku MČ Praha-Kunratice jako součásti znaku Sboru dobrovolných hasičů
Kunratice
17.6./3
ukládá
starostce zajistit podání informace o usnesení č. 6.17/2 starostovi SDH Kunratice

K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
17.g/1

ukládá

starostce připravit návrh dalšího postupu řešení dopravních problémů v ulici K Verneráku do
25. 2. 2013."

Ověřovatelé:

paní Petra Hilmarová

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

pan Jiří Vraný

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

Ing.arch Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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