USNESENÍ
Z 26. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 13.2.2014
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
MUDr.Mandík Miloslav
Hnětkovský Jan
Hilmarová Petra

ověřovatele zápisu:

Ing.arch.Kabelová Ivana
HorkýVladimír

zapisovatele

paní Andrlová Dagmar
schvaluje

následující program:
Program:
Předání osvědčení novému členovi Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
Složení slibu nového člena Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
Zpráva o rozpočtových opatřeních schválených v době od 12.12. do 31.12.2013
Změna Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 2367/3, 4,
5, 6 a 7 v k. ú. Kunratice
5. Aktualizace odměn neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice dle
přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. vydané v částce 177 číslo NV 459/2013 Sb.
6. Připomínky MČ k návrhu Pražských stavebních předpisů
7. Dotazy, připomínky a podněty

1.
2.
3.
4.

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.1/1.
bere na vědomí
1) zánik mandátu člena Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice Bc. Martina Preisse dnem
5.2.2014 (§ 55, odst. 2, písm. b) zákona č. 491/2002 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
v platném znění).
2) vznik mandátu člena Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice Ing.Ľubomíra Rosíka,
dnem 6.2.2014(§ 56, odst. 1 zák. č. 491/2002 Sb.)
26.1/2.
osvědčuje
v souladu s ustanovením § 56, odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
v platném znění, nástup Ing. Ľubomíra Rosíka do funkce člena Zastupitelstva Městské části
Praha-Kunratice jako náhradníka z kandidátní listiny volební strany č. 4 – TOP 09 a to dnem
6.2.2014.
26.1/3.
ukládá
starostce předat Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva Městské části PrahaKunratice Ing. Ľubomíru Rosíkovi, termín ihned
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K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
26.1/1
potvrzuje
že člen Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice pan Ing. Ľubomír Rosík, složil v souladu s § 50, odst.
2 a 3 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění do rukou předsedající Slib člena
Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice a tento akt svým podpisem potvrdil.
K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
26.3/1
bere na vědomí
Zprávu o rozpočtových opatřeních roku 2013 provedená v době od 12.12.2013 do 31.12.2013
v souladu s usnesením ZMČ č. 25.1e ze dne 11.12.2013:
a) Změnu rozpočtu č. 23., snížení rozpočtu o nečerpanou státní dotaci na povodně 1 076,10 tis.
Kč;
b) Změnu rozpočtu č. 24., zvýšení o dotaci HMP z odvodu z her 52,0 tis. Kč na sport a soc.
účely;
c) Úpravu č. 16., přesun v par. 3412 a 4344 – SK Slovan Kunratice a sociální rehabilitace po
obdržení dotace HMP z her 52,0 tis. Kč - uvolnění vlastních zdrojů;
d) Úpravu č. 17., základní škola - posílení par. 3113 o 36,2 tis. Kč - žádost o grant a energetický
audit k žádosti na zateplení staré budovy školy;
e) Úpravu č. 18., územní plánování-posílení par. 3635 o 16,8 tis. Kč-povodňový plán;
f) Úpravu č. 19., přesun 31,00 tis. v par. 3745 - veřejná zeleň-zpracování žádosti o grant HMP na
úklid pozemků okolí Olšanského rybníka a žádost o grant SFŽP na revitalizaci Zelené cesty;
g) Úpravu č. 20., přesun 30,00 tis. Kč uvnitř par. 6171 činnost místní správy.
26.3/2
souhlasí
s rozpočtovými opatřeními roku 2013 provedenými v době od 12.12.2013 do 31.12.2013
v souladu s usnesením ZMČ č. 25.1e ze dne 11.12.2013:
a) Změna rozpočtu č. 23., snížení rozpočtu o nečerpanou státní dotaci na povodně 1 076,10 tis.
Kč:
snižuje se:
-1 076,10 tis. Kč
Příjmy-pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu
Výdaje-par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5909 ostatní neinvest. výdaje
-1 076,10 tis. Kč
Obě strany doklad 6115, ORJ 10, UZ 98011.
b) Změna rozpočtu č. 24., zvýšení o dotaci HMP z odvodu z her 52,0 tis. Kč na sport a sociální
účely:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, ORJ 10
52,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 04,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
26,00 tis. Kč
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
26,00 tis. Kč
Obě strany UZ 98, doklad 8048.
c) Úprava č. 16. přesun v par. 3412 a 4344 – SK Slovan Kunratice a organizace činné v sociální
rehabilitaci - uvolnění vlastních zdrojů po obdržení dotace HMP z her 52,0 tis. Kč přesunem do
rezerv:
snižuje se:
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 04,
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pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10

-26,00 tis. Kč
-26,00 tis. Kč
52,00 tis. Kč.

d) Úprava č. 17., základní škola - posílení par. 3113 o 36,2 tis. Kč - žádost o grant a energetický
audit k žádosti na zateplení staré budovy školy:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-36,20 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby 36,20 tis. Kč.
e) Úprava č. 18., územní plánování-posílení par. 3635 o 16,8 tis. povodňový plán:
snižuje se:
-16,80 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
přesouvá se na:
par. 3635 územní plánování, pol. 5166 konzultační, porad. a právní služby 16,80 tis. Kč.

f) Úprava č. 19., přesun v par. 3745 – péče o vzhled obcí a veřejná zeleň:
v par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň se snižuje:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
přesouvá se na:
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby
pol. 5169 nákup ostatních služeb
g) Úprava č. 20., přesun 30,00 tis. Kč v par. 6171 činnost místní správy
v par. 6171 činnost místní správy se snižuje:
pol. 5171 opravy a udržování
přesouvá se na:
pol. 5139 nákup materiálu
pol. 5172 programové vybavení (ekonomické agendy)

-31,00 tis. Kč
23,00 tis. Kč
8,00 tis. Kč.

-30,00 tis. Kč
12,00 tis. Kč
18,00 tis. Kč.

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
26.4/1
bere na vědomí
podnět p. Václava Brejly č.j. 3012/2013 ze dne 12.12.2013 na změnu ÚP SÚ HMP na
pozemcích č. parc. 2367/3,4,5,6 a 7 v k. ú. Kunratice z funkce sady, zahrady, vinice (PS) na
funkci všeobecně smíšenou (SV)
26.4/2
schvaluje
změnu ÚP SÚ HMP pozemcích č. parc. 2367/3,4,5,6 a 7 v k. ú. Kunratice z funkce sady,
zahrady, vinice (PS) na funkci všeobecně smíšenou (SV)
z důvodu, že je tato změna v souladu s Úvodní rozvahou MČ Praha-Kunratice o
charakteru území MČ schválenou Zastupitelstvem MČ Praha-Kunratice dne 25.11.2013
26.4/3
ukládá
starostce zajistit předání výpisu usnesení k tomuto bodu Ing. Cvetlerové – ředitelce odboru
územního plánu MHMP a p. V. Brejlovi, termín ihned
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K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
26.5/1
bere na vědomí
nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
26.5/2
stanovuje
měsíční odměnu v maximální výši dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb. pro neuvolněné členy
zastupitelstva, takto:
1.560,- Kč pro předsedy výborů nebo komisí
1.380,- Kč pro členy výborů nebo komisí
660,- Kč pro členy zastupitelstva
s účinností od 1.1.2014
26.5/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 26.5/2, termín ihned

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
26.6/1
bere na vědomí
žádost Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy č.j. 158/2014 ze dne 17.1.2014 o vyjádření
k Návrhu nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a
technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (“Pražské stavební předpisy“)
26.6/2
schvaluje
následující připomínky k Návrhu nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na
využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (“Pražským stavebním
předpisům“), dále jen PSP:
• K par. 1, odst. (2) – MČ doporučuje připouštět odchylky od PSP jen ve velmi výjimečných
případech
• K par. 2, odst. (1), písm. h – chybí přesné stanovení mezí vnějšího působení vlivů u všech
navržených typů zátěží, které by bylo možné objektivně měřit
• K par. 2, odst. (2), písm. i – MČ nesouhlasí se zavedením tohoto typu rodinného domu
• K par. 2, odst. (2), písm. m4. - u podkrovního podlaží MČ žádá stanovit maximální výšku
nadezdívky
• K par. 2, odst. (2), písm. p - MČ žádá u ustupujícího podlaží nad 2. plnohodnotným
nadzemním podlažím podstatně snížit plochu, a to max. na ½ plochy 1. nadzemního podlaží
• K par. 3, odst. (2), písm. b – není zřejmé, zda a jak je počítáno se stavbami pro obsluhu
území
• K par. 7, odst. (1) i (2) – je vhodné již zde doplnit o jaké typy míry využití území se bude
jednat
• K par. 10, odst. (4) - je nutné toto ustanovení upřesnit, v současné podobě o ničem
nevypovídá
• K par. 13 a 14 – chybí vazba na zákon o pozemních komunikacích
• K par. 16, odst. (1) – bylo by velmi vhodné uvést, co se rozumí okolními stavbami, t.j. uvést
konkrétní vzdálenost
• K par. 16, odst. (5) – chybí stanovení podmínek, za jakých se dočasné stavby umísťují
• K par. 16, odst. (7) – ustanovení je velmi neurčité, neboť stavby v záplavových územích, ať
jsou umístěny jakkoliv, průtokové a odtokové poměry každopádně zhorší (např. i lehké
drátěné oplocení, na které se zachytávají vodou unášené předměty)
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

K par. 21, odst. (2), písm. a - maximální regulovaná výška budov v hladině I je příliš vysoká
(s přihlédnutím k par. 23, odst. (2), písm. a) a b)); MČ navrhuje maximální regulovanou
výšku 7m
K par. 22 – výšková regulace by měla být každopádně stanovena územním nebo regulačním
plánem
K par. 24 - MČ nesouhlasí s krácením stávajících požadavků na odstupy staveb od okolních
budov; tyto odstupy by měly být požadovány i u nové zástavby
K par. 25 – MČ nesouhlasí s krácením stávajících požadavků na odstupy staveb od
sousedního pozemku
K par. 26, odst. (3) – MČ nesouhlasí s možností provést oplocení v daném případě
v navrhované výši a navrhuje výšku 2m
K par. 28, odst. (7) – MČ doporučuje doplnit text o možnost zřídit protihlukovou stěnu jako
součást oplocení
K par. 32, odst. (4) – příloha č. 2 je málo vypovídající – podle HPP si lze těžko představit pro
kolik zaměstnanců, návštěvníků obyvatel apod. má parkoviště sloužit; MČ žádá, aby počty
parkovacích stání byly vázány na konkrétní jednotky, jako je tomu ve stávajícím právním
předpisu
K par. 33 odst. (3) – MČ nesouhlasí s možností umísťovat vázaná stání u nízkopodlažní
zástavby do základního uličního prostoru
K par. 45 – MČ nesouhlasí s možností snížit požadavky na denní osvětlení ve srovnání se
stávajícím právním předpisem
K par. 52 – MČ nesouhlasí s možností snížit požadavky na ochranu proti hluku a vibracím
ve srovnání se stávajícím právním předpisem
K par. 72 odst. (1) – MČ souhlasí s navrženou variantou č. 2
K par. 74 odst. (1) – MČ souhlasí s navrženou variantou č. 1
MČ žádá o stanovení minimálních výměr pozemků pro rodinné domy, pro izolované rodinné
domy doporučuje výměru cca 800 m2
MČ žádá, aby se PSP zabývaly povinností zřizovat dostatečně kapacitní odstavná parkoviště
u terminálů MHD

26.6/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o projednání Návrhu Pražských stavebních předpisů Institutu
územního plánování a rozvoje hl. m. Prahy, termín do 17.2.2014

Ověřovatelé:

Ing.arch. Kabelová Ivana

Horký Vladimír

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

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

Ing.arch Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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