USNESENÍ
Z 25. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 11.12.2013
Zastupitelstvo MČ
volí
návrhový výbor
ve složení

Vraný Jiří
Hnětkovský Jan
Hilmarová Petra

ověřovatele zápisu:

Ing.Vrba Jaroslav
Ing.Langr Miloš

zapisovatele

paní Andrlová Dagmar
schvaluje

následující program:
Program:
1. Změny a úpravy rozpočtu, pověření k provedení rozpočtových opatření v době od
12.12. do 31.12.2013
2. Revokace usnesení č. 15.1 z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne
12.11.2012
3. Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria roku 2014
4. Úplatný převod pozemků č. parc. 1507 a 1528 v k. ú. Kunratice
5. Narovnání vlastnického práva k pozemku č. parc. 2480/8 v k. ú. Kunratice
6. Revokace usnesení č. 21.4 z 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne
24.6.2013
7. Změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy iniciované právnickými a
fyzickými osobami
8. Doplnění textové části Úvodní rozvahy MČ Praha-Kunratice o charakteru území MČ
9. Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
25.1a/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 16., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 1 306,00 tis. na
náklady, které vznikly při povodních a vytrvalých deštích v červnu 2013:
Příjem:
pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR,10
1 306,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3632 pohřebnictví, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 8
13,30 tis. Kč
6,80 tis. Kč
par. 3632 pohřebnictví, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 8
par. 3745 péče o vzhled obcí a věř. zeleň, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 2
9,80 tis. Kč
par. 5512 požární ochrana, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 7
200,00 tis. Kč

Usnesení z 25. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 11.12.2013

par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje, ORJ 10
1 076,10 tis. Kč
celkem
1 306,00 tis. Kč
Obě strany doklad 6034, účelový znak 98011;
- skutečnost, že prostředky ve výši 1 076 125,30 Kč nebyly čerpány a na základě výzvy MHMP
byly vráceny na předepsaný účet u ČNB;
- skutečnost, že metodika zařazení vrácených prostředků dotace (snížení příjmů) nám bude
z MHMP sdělena po projednání v orgánech HMP, MČ provede rozpočtové opatření tak jak bude
určeno.
25.1a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 16., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 1 306,00 tis. na
náklady, které vznikly při povodních a vytrvalých deštích v červnu 2013:
Příjem:
pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR
1 306,00 tis. Kč
Výdaj:
13,30 tis. Kč
par. 3632 pohřebnictví, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 8
par. 3632 pohřebnictví, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 8
6,80 tis. Kč
par. 3745 péče o vzhled obcí a věř. zeleň, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 2
9,80 tis. Kč
par. 5512 požární ochrana, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 7
200,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje, ORJ 10
1 076,10 tis. Kč
celkem
1 306,00 tis. Kč
Obě strany doklad 6034, účelový znak 98011.
25.1a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2014.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
25.1b/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 21., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 194,40 tis. Kč pro Základní
školu na integraci žáků – mzdové náklady asistentů pedagoga:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
194,40 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 194,40 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91, ORJ 04 a číslem dokladu 8038.

25.1b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č.21., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 194,40 tis. Kč pro Základní školu na
integraci žáků – mzdové náklady asistentů pedagoga:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
194,40 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 194,40 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91, ORJ 04 a číslem dokladu 8038.
25.1b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2014.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
25.1c/1

bere na vědomí
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Usnesení z 25. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 11.12.2013

návrh změny rozpočtu č. 22., zvýšení o neinvestiční dotaci 99,50 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva
vnitra-GŘ Hasičského záchranného Sboru pro JSDH a úprava označení v důsledku záměny
zdrojů již dříve poskytnuté dotace pro JSDH podle důvodové zprávy.
25.1c/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 22., zvýšení o neinvestiční dotaci 99,50 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva vnitraGŘ Hasičského záchranného Sboru pro JSDH a úprava označení v důsledku záměny zdrojů již
dříve poskytnuté dotace pro JSDH podle Tabulky 1:
Par. 5512

Záměna zdrojů
Zůstatek
Neiv. dotace GŘ
dotace
HZS
HMP
UZ 86 příjmy

Neinv. dotace GŘ
HZS

Neinv. dotace
GŘ HZS
celkem

4121

Neinv.
dotace
HMP
UZ 97, ZJ
970
-100,00

5019
5132
5137
5139
5156

-18,70
-6,00
-7,60
-56,70
-11,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18,70
6,00
7,60
56,70
11,00

0,00
54,00
22,00
23,50
0,00

18,70
60,00
29,60
80,20
11,00

Součet

-100,00

0,00

100,00

99,50

199,50

Položka

dodatečná
UZ 86 příjmy

UZ 14022 výdaje
UZ 14022 výdaje
0,00
100,00
99,50

199,50

25.1c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2014.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
25.1d/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 15., přesun 29,00 tis. v par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejná zeleň
podle důvodové zprávy.
25.1d/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 15., přesun 29,00 tis. v par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejná zeleň:
snižuje se:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
-29,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5164 nájemné
29,00 tis. Kč.
25.1d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2014.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
25.1e/1
bere na vědomí
- návrh na udělení předběžného souhlasu k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a
předsedovi finančního výboru v období od 12.12.2013 do 31.12.2013 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;
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- návrh na udělení předběžného souhlasu k provedení rozpočtového opatření ve výši 1 076,10 tis.
Kč, které se týká vrácených prostředků neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na povodně, a to
tak jak bude sdělením MHMP předepsáno.
25.1e/2
vydává
- předběžný souhlas k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a předsedovi finančního
výboru v období od 12.12.2013 do 31.12.2013 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;
- předběžný souhlas k provedení rozpočtového opatření ve výši 1 076,10 tis. Kč, které se týká
vrácených prostředků neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na povodně, a to tak jak bude
sdělením MHMP předepsáno.
25.1e/3
ukládá
starostce a předsedovi finančního výboru předložit zprávu o provedených rozpočtových
opatřeních na prvním zasedání Zastupitelstva MČ v roce 2014.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
25.1f/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 16., přesun uvnitř paragrafu 5512 požární ochrana tak jak je uveden
v Tabulce 1.
25.1f/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 16., přesun uvnitř paragrafu 5512 požární ochrana tak jak je uveden
v Tabulce 1., která je součástí tohoto usnesení.
25.1f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2014.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
25.2/1
revokuje
usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 15.1 ze dne 12.11.2012 o návrhu 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,- Kč na dobu 6 měsíců u UniCredit
Bank tak, že se v bodech 1 a 2 nahrazuje doba 6 měsíců, na dobu neurčitou

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
25.3/1
bere na vědomí
návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014:
- Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu roku
2013. Příjmy schváleného rozpočtu 2013 byly 29 446,00 tis. Kč (10 000,00 účelových na
zdravotní středisko není uvažováno), tj. po dobu rozpočtového provizoria výdaje v měsíci
nepřesáhnou 2 453,83 tis. Kč.
- Městská část přizpůsobí reálné výdaje skutečnému objemu použitelných peněžních prostředků.
- Včas a řádně budou plněny zákonné i smluvní povinnosti MČ.
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- 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 2014 po jeho schválení.
25.3/2
schvaluje
pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014 stanovená podle těchto
zásad:
- Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu roku
2013. Příjmy schváleného rozpočtu 2013 byly 29 446,00 tis. Kč (10 000,00 účelových na
zdravotní středisko není uvažováno), tj. po dobu rozpočtového provizoria výdaje v měsíci
nepřesáhnou 2 453,83 tis. Kč.
- Městská část přizpůsobí reálné výdaje skutečnému objemu použitelných peněžních prostředků.
- Včas a řádně budou plněny zákonné 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 2014 po jeho schválení.
25.3/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2014.

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
25.4/1
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice na úplatný převod pozemkové parcely parc. č. 1507 o výměře 566
m2, druh pozemku trvalý travní porost, a pozemkové parcely parc.č. 1528 o výměře 1167 m2,
druh pozemku zahrada, zapsané na LV 1812 v k.ú. Kunratice, za podmínky, že:
(i)
zájemce nabídne nejvyšší kupní cenu, nejméně však za cenu 7 800 000,- Kč (z toho
za pozemek parc.č. 1507 částku 6.100.000 Kč a za pozemek parc.č.1528 částku
1.700.000 Kč);
(ii)
kupní cena bude hrazena na zvláštní účet zřízený MČ před uzavřením kupní
smlouvy;
(iii) kupující uhradí zprostředkovatelskou provizi ve výši 190 000,- Kč realitní kanceláři.
25.4/2
schvaluje
úplatný převod pozemkové parcely parc. č. 1507 o výměře 566 m2, druh pozemku trvalý travní
porost, a pozemkové parcely parc.č. 1528 o výměře 1167 m2, druh pozemku zahrada, zapsané
na LV 1812 v k.ú. Kunratice, manželům Ing. Janovi Matějčkovi a MUDr. Renatě Matějčkové,
trvale bytem Radešovská 834, Praha 4-Šeberov, 149 00, za cenu 7.800.000,- Kč (z toho za
pozemek parc.č. 1507 částku 6.100.000 Kč a za pozemek parc.č.1528 částku 1.700.000 Kč)
s povinností kupujícího uhradit zprostředkovatelskou provizi společnosti Kunratická Realitní,
s.r.o. ve výši 190.000,- Kč.
25.4/3
ukládá
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení.-podepsání kupní smlouvy, termín ihned.

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
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25.5/1
bere na vědomí
stanovisko – (technickou zprávu k provedenému prošetření) kanceláře DUDA SVD spol. s.r.o. a
stanovisko JUDr. Ilony Vaněčkové na neodůvodněný duplicitní zápis vlastnického práva k
pozemku parc.č. 2480/8 v k.ú. Kunratice v katastru nemovitostí ve prospěch Hl. m. Prahy –
svěřena správa nemovitosti ve vlastnictví obce MČ Praha – Kunratice a („sourozenců
Krištůfkových“) Jany Krištůfkové i.d. ½ a Zdeňka Krištůfka i.d. ½.
25.5/2
schvaluje
narovnání vlastnického práva k předmětné nemovitosti parc.č. 2480/8 v k.ú. Kunratice
(zrušení duplicitního zápisu vlastnického práva), a to formou souhlasného prohlášení o uznání
vlastnického práva k pozemku parc.č. 2480/8 v k.ú. Kunratice v katastru nemovitostí ve
prospěch duplicitních vlastníků Jany Krištůfkové i.d. ½ a Zdeňka Krištůfka i.d. ½. za
podmínky, že Jana a Zdeněk Krištůfkovi ponesou veškeré finanční náklady související
s narovnáním vlastnického práva.

25.5/3
starostce realizaci přijatého usnesení.

ukládá

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
25.6a/1
revokuje
usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice č. 4 ze dne 24.6.2013 na přijetí daru-pozemku
parc..č. 2342/305 tak, že se v bodech 1 a 2 nahrazuje parcelní č. 2342/305 parcelním číslem
2343/305.
25.6a/2
ukládá
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení.-podepsání darovací smlouvy, termín ihned.
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
25.6b/1
revokuje
usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice č. 5 ze dne 24.6.2013 na úplatný převod části
komunikace Herrova na pozemku parc..č. 2342/246 tak, že se v bodech 1 a 2 nahrazuje parcelní
č. 2342/246 parcelním číslem 2343//246.
25.6b/2
ukládá
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení.-podepsání kupní smlouvy, termín ihned.

K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.7/1
bere na vědomí
informaci primátora hl. m. Prahy RDNr. Tomáše Hudečka, Ph.D. č.j. MHMP 1069954/2013 ze
dne 16.9.2013 týkající se ukončení sběru podnětů na změny Územního plánu sídelního útvaru hl.
m. Prahy k 30.11.2013
25.7/2a
schvaluje
podnět p. Jiřího Jakoubka č.j. 910/2013 ze dne 10.04.2013 na změnu ÚP SÚ HMP na pozemku
č. parc. 2354/7 a na části pozemku č. parc. 2354/70, vše k. ú. Kunratice,
z funkce sady, zahrady a vinice (PS) na funkci čistě obytnou (OB)
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z důvodu, že podnět je v souladu s Úvodní rozvahou MČ Praha-Kunratice o charakteru území
MČ schválenou Zastupitelstvem MČ Praha-Kunratice dne 25.11.2013
25.7/2b
schvaluje
podnět p. Růženy Beňové č.j. 982/2013 ze dne 17.4.2013 na změnu ÚP SÚ HMP na pozemků č.
parc. 2350/10 a 2350/11 v k. ú. Kunratice z funkce zeleň městská a krajinná (ZMK) na funkci
čistě obytnou (OB)
z důvodu, že podnět je v souladu s Úvodní rozvahou MČ Praha-Kunratice o charakteru území
MČ schválenou Zastupitelstvem MČ Praha-Kunratice dne 25.11.2013

25.7/3
schvaluje částečně
podnět p. Ladislava Havrdy a Ing. Miroslava Řičici č.j. 2858/2013 ze dne 28.11.2013 na změnu
ÚP SÚ HMP na pozemku č. parc. 2352/2 a na částech pozemků č. parc. 2352/4 a 2351/10, vše k.
ú. Kunratice z funkce zeleň městská a krajinná (ZMK) na funkci sady, zahrady a vinice (PS)
v souladu s podnětem MČ na změnu ÚP SÚ HMP podaným pod č.j. 2226/2013 dne 29.11.2013
(č.j. MHMP: MHMPP06X5AWN) – usnesení 24. ZMČ k bodu 7m
z důvodu částečného souladu s Úvodní rozvahou MČ Praha-Kunratice o charakteru území MČ a
částečného souladu s podnětem MČ na změnu ÚP SÚ HMP
25.7/4a
neschvaluje
podnět p. Františka Svěceného a Ing. Blanky Medové č.j. 706/2013 ze dne 15.3.2013 na změnu
ÚP SÚ HMP na pozemcích č. parc. 2357/15 a 2357/16 v k. ú. Kunratice z funkce vodní toky a
plochy, plavební kanály (VOP) na funkci zahradnictví (PZA)
25.7/4b
neschvaluje
podnět p. Marie Kleinové č.j. 1042/2013 ze dne 12.4.2013 na změnu ÚP SÚ HMP na pozemku
č. parc. 1172/1 v k. ú. Kunratice z funkce zeleň městská a krajinná (ZMK) na funkci čistě
obytnou (OB)
25.7/4c
neschvaluje
podnět p. Jany Korbutové č.j. 2228/2013 ze dne 17.9.2013 na změnu ÚP SÚ HMP na pozemku
č. parc. 2347/16 v k. ú. Kunratice z funkce OP (orná půda, plochy pro pěstování zeleniny)/ sport
(SP) na funkci čistě obytnou (OB)
25.7/4d
neschvaluje
podnět p. Sylvie Kolářové a Miroslava Koláře č.j. 2462/2013 ze dne 16.10.2013 na změnu ÚP
SÚ HMP na pozemcích č. parc. 1107 a 1108 v k. ú. Kunratice z funkce zahrádky a zahrádkové
osady (PZO) na funkci čistě obytnou (OB)
25.7/4e
neschvaluje
podnět p. Miodraga Škrbiče a Orchideji Vojnovič č.j. 2704/2013 ze dne 12.11.2013 na změnu
ÚP SÚ HMP na pozemcích 2349/15 a 2349/47 v k. ú. Kunratice z funkce zeleň městská a
krajinná (ZMK) na funkci čistě obytnou (OB)
25.7/4f
neschvaluje
podnět p. Jaroslava Klozara, Jiřího Klozara, Hany Klozarové a Jany Soukupové čj.2543/2013 ze
dne 23.10.2013 na změnu ÚP SÚ HMP na změnu ÚP SÚ HMP na části pozemku č. parc.
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2356/106 v k. ú. Kunratice z funkce zeleň městská a krajinná (ZMK) na funkce čistě obytnou
(OB)
25.7/4g
neschvaluje
podnět MUDr. Jany Lachmanové čj. 2853/2013 ze dne 27.11.2013 na změnu ÚP SÚ HMP na
pozemcích č. parc. 2356/109, 2357/48, 2357/50, 2357/52, 2357/65, 2357/66 a 2357/67 v k. ú.
Kunratice z funkce vodní toky a plochy, plavební kanály (VOP), suché poldry (SUP), zeleň
městská a krajinná (ZMK) a orná půda (OP)/ louky, pastviny (NL) na funkci zahradnictví (PZA)
25.7/4h
neschvaluje
podnět JUDr. Jana Šimáčka v zastoupení spol. Jefferson Industrial Czech Republic s.r.o. č.j.
2866/2013 ze dne 28.11.2013 na změnu ÚP SÚ HMP na pozemku č. parc. 2364/2 v k. ú.
Kunratice z funkce zeleň městská a krajinná (ZMK), suché poldry (SUP) a vodní toky a plochy,
plavební kanály (VOP) na funkci čistě obytnou (OB)
25.7/4i
neschvaluje
podnět Mgr. Hany Barákové č.j. 2869/2013 ze dne 29.11.2013 na změnu ÚP SÚ HMP na části
pozemku č. parc. 2356/130 v k. ú. Kunratice z funkce zeleň městská a krajinná (ZMK) na funkci
čistě obytnou (OB)
25.7/4j
neschvaluje
podnět p. Karla Carbocha č.j. 2879/2013 ze dne 29.11.2013 na změnu ÚP SÚ HMP na pozemku
č. parc. 249/6 v k. ú. Kunratice z funkce zeleň městská a krajinná (ZMK) na funkci čistě obytnou
(OB), případně všeobecně smíšenou (SV)
25.7/4k
neschvaluje
podnět Ing. Pavla Dvořáka č.j. 2885/2013 ze dne 2.12.2013 na změnu ÚP SÚ HMP na
pozemcích č. parc. 1071, 1072 a 1073/1 v k. ú. Kunratice z funkce zahrádky a zahrádkové osady
(PZO) na funkci čistě obytnou (OB)
25.7/4l
neschvaluje
podnět Ing. Pavla Dvořáka, Pavla Dvořáka a Ing. Petra Dvořáka č.j. 2886/2013 ze dne 2.12.2013
na změnu ÚP SÚ HMP na pozemku č. parc. 1087 v k. ú. Kunratice z funkce zahrádky a
zahrádkové osady (PZO) na funkci čistě obytnou (OB)
25.7/4m
neschvaluje
podnět Ing. Pavla Dvořáka č.j. 2887/2013 ze dne 2.12.2013 na změnu ÚP SÚ HMP na pozemku
č. parc. 804/10 v k. ú. Kunratice z funkce parky, historické zahrady a hřbitovy (ZP) na funkci
všeobecně smíšenou (SV)
25.7/4n
neschvaluje
podnět JUDr. Petra Meduny v zastoupení p. Libuše Duškové, Marie Šinaglové a Aleny Tesařové
č.j. 2960/2013 ze dne 9.12.2013 na změnu ÚP SÚ HMP na pozemcích č. parc.
2588/75,63,18,19,40,73,68,65,70,76,71,78,61,29,42,55,47,60,54,
45,58,31,2,57,44,36,74,64,67,17,69,21,22,20,56,48,28,49,43 a 2597/2 v k. ú. Kunratice z funkce
vysokoškolské komplexy (ZVS)/sport (SP) na funkci čistě obytnou (OB) nebo smíšenou (SV)
z důvodu, že podněty pod body 25.7/4a až 25.7/4n nejsou v souladu s Úvodní rozvahou MČ
Praha-Kunratice o charakteru území MČ schválenou Zastupitelstvem MČ Praha-kunratice dne
25.11.2013
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25.7/5
ukládá
starostce zajistit předání výpisu usnesení k tomuto bodu Ing. Cvetlerové – ředitelce odboru
územního plánu MHMP, termín do 13.12.2013

K bodu 8
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.8/1
bere na vědomí
informaci a žádost o doplnění tezí k úvodní rozvaze o charakteru MČ zaslanou Institutem
plánování a rozvoje hl. m. Prahy č.j. 2760/2013 ze dne 20.11.2013 (č.j. MHMP: 11500/2013 vl.
ze dne 19.11.2013)
25.8/2
schvaluje
doplnění materiálů k Metropolitnímu plánu Prahy zaslaných Městskou částí Praha-Kunratice
Institutu územního plánování a rozvoje hl. m. Prahy (do 9.11.2013 Útvar rozvoje hl. m. Prahy),
t.j.:
- Základních podnětů MČ Praha-Kunratice k MPP v členění dle hlavní problematiky zaslaných
dne 30.9.2013
- Úvodní rozvahy MČ Praha-Kunratice k MPP zaslanou dne 19.11. a 5.12.2013
o údaje uvedené v příloze
25.8/3
ukládá
starostce zajistit doručení doplňku Institutu územního plánování a rozvoje hl. m. Prahy, termín
do 15.12.2013

K bodu 9
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.9/1
schvaluje
návrh požádat vedení Národního Muzea o možnost zpřístupnit veřejnosti park přilehlý ke
Kunratickému zámku
25.9/2
ukládá
Starostce zahájit kroky vedoucí k realizaci tohoto usnesení

Ověřovatelé:

Ing.Vrba Jaroslav

Ing.Langr Miloš

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

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

Ing.arch Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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