USNESENÍ
Z 27. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 10.3.2014
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing.Potluka Oto PhD.
Hnětkovský Jan
Vraný Jiří

ověřovatele zápisu:

Ing.Alinčová Lenka
Ing.Vrba Jaroslav

zapisovatele

paní Andrlová Dagmar
schvaluje

následující program:
Program:
1a. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2014 pro ZŠ a návrh rozpočtu
doplňkové činnosti ZŠ
1b. Soupis darů přijatých ZŠ Kunratice do konce r. 2013
2a. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2014 pro MŠ
2b. Soupis darů přijatých MŠ Kunratice do konce r. 2013
3a. Návrh rozpočtu MČ pro rok 2014 v hlavní činnosti
3b. Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ pro rok 2014
4. Návrh rozpočtového výhledu MČ na období let 2015-2019
5. Návrh na odejmutí pozemků č. parc. 2343/139, 2343/140, 2428/10
a 2343/236 v k.ú. Kunratice ze správy MČ
6. Předběžný souhlas se změnou ÚP SÚ HMP na pozemcích č. parc.
804/119, 804/120 a 804/12 v k.ú. Kunratice
7. Revokace usnesení zastupitelstva MČ Praha-Kunratice přijatého
v bodu 2 18. zasedání dne 21.10.2009
8. Stanovisko MČ k dopravnímu napojení spol. SAPA na Kunratickou spojku
9. Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
27.1a/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2014 pro Základní školu Kunratice, Praha 4,
Předškolní 420 v celkové výši 4 000,00 tis. Kč na provozní náklady v členění uvedeném
v Příloze č. 1 k tomuto bodu;
- Odpisový plán pro rok 2014 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu;
- návrh rozpočtu doplňkové činnosti Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 uvedený
v Příloze č. 3 k tomuto bodu.
27.1a/2

schvaluje
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- rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2014 pro Základní školu Kunratice, Praha 4,
Předškolní 420 v celkové výši 4 000,00 tis. Kč na provozní náklady v členění uvedeném
v Příloze č. 1 k tomuto bodu;
- Odpisový plán pro rok 2014 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu;
- rozpočet doplňkové činnosti Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 uvedený
v Příloze č. 3 k tomuto bodu.

K bodu 1b
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
27.1b/1
bere na vědomí
Přehled věcných a finančních darů poskytnutých ZŠ do konce roku 2013

K bodu 2a
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
27.2a/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2014 pro Mateřskou školu Kunratice, Praha
4, Předškolní 880 v celkové výši 1 484,00 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze č.1 k tomuto
bodu;
- Odpisový plán pro rok 2014 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu.
27.2a/2
schvaluje
- rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2014 pro Mateřskou školu Kunratice, Praha 4,
Předškolní 880 v celkové výši 1 484,00 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze č. 1k tomuto bodu.
- Odpisový plán pro rok 2014 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu

K bodu 2b
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
27.2b/1
bere na vědomí
Přehled věcných a finančních darů poskytnutých ZŠ do konce roku 2013

K bodu 3a
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
27.3a/1
bere na vědomí
- návrh na zapojení části zisku z hospodářské činnosti let 2010 a 2011, tj.
část výnosu za prodej pozemků určeného na investiční potřeby MČ, ve výši 23 333,00 tis. Kč
- návrh rozpočtu MČ na rok 2014 v hlavní činnosti podle Přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení:
objem příjmů ve výši
54 805,00 tis. Kč
objem výdajů ve výši
78 601,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů ve výši
-23 796,00 tis. Kč
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída 8/
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 11.2.2014 návrh schválit.
27.3a/2
schvaluje
- zapojení části zisku z hospodářské činnosti let 2010 a 2011, tj. část výnosu
23 333,00 tis. Kč
za prodej pozemků určeného na investiční potřeby MČ, ve výši
- rozpočet MČ na rok 2014 v hlavní činnosti podle Přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení:
objem příjmů ve výši
54 805,00 tis. Kč
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objem výdajů ve výši
rozdíl příjmů a výdajů ve výši
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída 8/

78 601,00 tis. Kč
-23 796,00 tis. Kč

27.3a/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.4.2014.

K bodu 3b
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
27.3b/1
návrh rozpočtu hospodářské činnosti pro rok 2014:
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním
27.3b/2
rozpočet hospodářské činnosti pro rok 2014:
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním

bere na vědomí
8 062 150,00 Kč
2 031 000,00 Kč
6 031 150,00 Kč
schvaluje
8 062 150,00 Kč
2 031 000,00 Kč
6 031 150,00 Kč

27.3b/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.4.2014

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
27.4/1
bere na vědomí
návrh rozpočtového výhledu MČ Praha Kunratice na období let 2015 až 2019 podle přílohy
k tomuto bodu.
27.4/2
schvaluje
rozpočtový výhled MČ Praha Kunratice na období let 2015 až 2019 podle přílohy k tomuto
bodu.
27.4/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.4.2014.

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
27.5./1
bere na vědomí
návrh na odejmutí nemovitostí ze svěřené správy Městské části Praha-Kunratice a to
pozemkových parcel parc.č. 2343/139 o výměře 233 m2, orná půda, parc.č. 2343/140 o výměře
269 m2, orná půda, parc.č. 2428/10 o výměře 689 m2 a parc.č. 2343/236 o výměře 503 m2, orná
půda, vše na LV 1812, v k.ú. Kunratice, z důvodu sjednocení správy pozemků.
27.5./2
schvaluje
odejmutí nemovitostí ze svěřené správy Městské části Praha-Kunratice a to pozemkových parcel
parc.č. 2343/139 o výměře 233 m2, orná půda, parc.č. 2343/140 o výměře 269 m2, orná půda,
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parc.č. 2428/10 o výměře 689 m2 a parc.č. 2343/236 o výměře 503 m2, orná půda, vše na LV
1812, v k.ú. Kunratice, z důvodu sjednocení správy pozemků.
27.5./3
starostce realizaci přijatého usnesení.

ukládá

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
27.6./1
bere na vědomí
návrh, aby v případě, že HMP svěří MČ Praha-Kunratice pozemkové parcely parc.č. 804/120 o
výměře 17 201 m2 orná půda, LV 1616 a parc.č. 804/12 o výměře 3 753 m2 orná půda, LV 1616
do správy, Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice podalo návrh na změnu platného
Územního plánu a to tak, že na pozemkových parcelách parc.č. 804/119, 804/120 a 804/12
navrhne změnu z funkce OV-B (čistě obytná funkce), ZMK (funkce zeleň městská a krajinná) a
SV-C (smíšená funkce) na funkci SP, tj. na funkční využití sport.
27.6./2
souhlasí
s tím, že v případě, že HMP svěří MČ Praha-Kunratice pozemkové parcely parc.č. 804/120 o
výměře 17 201 m2 orná půda, LV 1616 a parc.č. 804/12 o výměře 3 753 m2 orná půda, LV 1616
do správy, Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice podá návrh na změnu platného
Územního plánu a to tak, že na pozemkových parcelách parc.č. 804/119, 804/120 a 804/12
navrhne změnu z funkce OV-B (čistě obytná funkce), ZMK (funkce zeleň městská a krajinná) a
SV-C (smíšená funkce) na funkci SP, tj. na funkční využití sport.
27.6./3
ukládá
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení.-seznámit SVM-HMP s přijatým usnesením, termín
ihned.

K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
27.7/1
bere na vědomí
žádost společnosti United Architect Studio, s.r.o. v zastoupení Ing. Václava Karbana a Martina
Karbana č.j. 1919/2013 ze dne 3.8.2013 o vyjádření k návrhu úpravy Územního plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 2354/46,47,49 50 a61 a na části pozemku č. parc.
2354/58 v k. ú. Kunratice
27.7/2
ruší
usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice k bodu 2 18. zasedání dne 21.10.2009
27.4/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí č. 27.7/2 majitelům dotčených pozemků, termín
do 31.3.2014

K bodu 8
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
27.8/1

bere na vědomí
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žádost spol. Saparia, a.s. č.j. 399/2014 ze dne 17.2.2014 o vyjádření k dokumentaci pro územní
řízení stavby „Komunikační propojení Dobronická – Kunratická spojka – areál SAPA“
zpracované Ing. Petrem Čechem v 11/2013
27.8/2
zásadně nesouhlasí
s dokumentací pro územní řízení stavby „Komunikační propojení Dobronická – Kunratická
spojka – areál SAPA“ zpracovanou Ing. Petrem Čechem v 11/2013 z důvodů uvedených
v přiloženém dopisu
27.8/3
ukládá
starostce zajistit předání stanoviska MČ k předmětné dokumentaci spol. Saparia, a.s., IPR,
odboru ŽP MHMP, odboru územního plánu MHMP, odboru výstavby ÚMČ Praha 4, odboru
dopravy MHMP, OŽPAD ÚMČ Praha 4 a Hygienické stanici Praha 4, termín do 17.3.2014

Ověřovatelé:

Ing.Alinčová Lenka............................................

Ing.Vrba Jaroslav…............................................

Ing.arch Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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