USNESENÍ
Z 31. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 20.8.2014
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Horký Vladimír
Vraný Jiří
Hilmarová Petra

ověřovatele zápisu:

Ing.Alinčová Lenka
Ing.Rosík Ľubomír

zapisovatele

paní Andrlová Dagmar
schvaluje

následující program:
Program:
Program:
1a) Zánik mandátu a předání osvědčení novému členovi Zastupitelstva MČ PrahaKunratice (ZMČ)
1b) Složení slibu nového člena ZMČ
2)
Rozpočtové změny č. 14 a 15 a úpravy č. 7,8,9 a projednání financování vícenákladů
na stavbě rekonstrukce č.p. 57
3)
Revokace usnesení bodu 1 29. zasedání ZMČ dne 25. 6. 2014
4)
Darovací smlouva týkající se části pozemkové parcely parc. č. 2355/1- díl „a“ o
výměře 218 m2 v k. ú. Kunratice
5)
Žádost o dotaci z programu MŠMT „Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ“
6)
Směna pozemkových parcel parc. č. 2342/383, 2342/389 a 2342/299 za pozemek parc.
č. 2342/369, vše k. ú. Kunratice
7)
Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
31.1a/1.
bere na vědomí
1) zánik mandátu člena Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice Ing. Oto Potluky, PhD.
dnem 11.8.2014 (§ 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 Ivana Hýži, dnem
12.8.2014 (§ 56, odst. 1 zák. č. 491/2002 Sb.)
31.1a/2.
osvědčuje
v souladu s ustanovením § 56, odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
v platném znění, nástup Ivana Hýži do funkce člena Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice
jako náhradníka z kandidátní listiny volební strany č. 5 – Občanská demokratická strana a to dnem
12.8.2014.
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31.1a/3.
ukládá
starostce předat Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva Městské části PrahaKunratice Ivanu Hýžovi, termín ihned
K bodu 1b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
31.1b/1
potvrzuje
že člen Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice pan Ivan Hýža, 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 2
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
31.2a/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 14., uzavření finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem
HMP za rok 2013 podle důvodové zprávy, odvod snížením na straně příjmů.
Saldo vypořádání se státním rozpočtem
-58,00 tis. Kč
Saldo vypořádání s rozpočtem HMP
-33,20 tis. Kč
31.2a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 14., uzavření finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem HMP
za rok 2013:
Saldo vypořádání se státním rozpočtem
Příjmy - doklad 2059, ORJ 10, snížení o odvod:
par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
-58,00 tis. Kč
pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
doklad bude vyrovnán konsolidační položkou
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
-58,00 tis. Kč
Saldo vypořádání s rozpočtem HMP:
Příjmy-doklad 3047, ORJ 10, snížení o odvod:
par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
doklad bude vyrovnán konsolidační položkou
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Saldo vypořádání se státním rozpočtem

-33,20 tis. Kč
-33,20 tis. Kč

31.2a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2014

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
31.2b/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 15. podle důvodové zprávy, zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 2 801,90
tis. Kč - vrácení daně z příjmu VHČ roku 2013 a její zařazení do rezerv rozpočtu (par. 6409).
31.2b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 15., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 2 801,90 tis. Kč - vrácení daně z příjmu
VHČ roku 2013 a její zařazení do rezerv rozpočtu:
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Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
Výdaj:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
Obě strany ORJ 10, doklad 3046, účelový znak 99.

2 801,90 tis. Kč
2 801,90 tis. Kč

31.2b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2014

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
31.2c/1
bere na vědomí
- doporučení podle důvodové zprávy zrestaurovat sochu Sv. Jana Nepomuckého na finanční
náklady MČ, umístit jí na Kostelním náměstí a nechat ji prohlásit kulturní památkou;
- návrh úpravy rozpočtu č. 7., uvolnění rezervy ve výši 200,00 tis. Kč z vrácené daně z VHČ na
restaurování kulturního dědictví – sochy Sv. Jana Nepomuckého podle důvodové zprávy (přesun
z par. 6409 na par. 3326).
31.2c/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 7., uvolnění rezervy ve výši 200,00 tis. Kč z vrácené daně z VHČ na
restaurování kulturního dědictví – sochy Sv. Jana Nepomuckého, zrestaurovat sochu Sv. Jana
Nepomuckého, umístit jí na Kostelním náměstí a nechat ji prohlásit kulturní památkou:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10,UZ 99 -200,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,
národního a historického povědomí, ORJ 06
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený
200,00 tis. Kč
31.2c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2014.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
31.2d/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 8., uvolnění rezervy ve výši 150,00 tis. Kč z vrácené daně z VHČ na
úpravu jižního přidruženého pásu v ul. U Rakovky podle důvodové zprávy (přesun z par. 6409 na
par. 2212).
31.2d/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 8., uvolnění rezervy ve výši 150,00 tis. Kč z vrácené daně z VHČ na úpravu
jižního přidruženého pásu v ul. U Rakovky:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10,UZ 99 -150,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 03
150,00 tis. Kč.
31.2d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2014.
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Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
31.2e/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 9., uvolnění rezervy ve výši 500,00 tis. Kč z vrácené daně z VHČ na
opravu ulice Nad Šeberákem podle důvodové zprávy (přesun z par. 6409 na par. 2212).
31.2e/2 Zastupitelstvo
schvaluje
úpravy rozpočtu č. 9., uvolnění rezervy ve výši 500,00 tis. Kč z vrácené daně z VHČ na opravu
ulice Nad Šeberákem:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10,UZ 99 -500,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 2212 silnice, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 03, UZ 99
500,00 tis. Kč.
31.2e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2014.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
31.2f/1
bere na vědomí
- dopis spol. Fitaz, spol. s r.o. ze dne 7.4.2014 upozorňující na práce, které je třeba provést nad
rámec projektu a které byly jištěny od 19.2. do 7.4.2014
- dopis MČ č.j. 1795/14 ze dne 6.8.2014 obsahující popis prací, které je třeba provést nad rámec
projektu a které byly zjištěny od 19.2. do 6.8.2014; dopis je adresován spol. IKIS, s.r.o. se žádostí
o stanovisko, jak postupovat při zadání uvedených víceprací a kdo je má hradit
- dopis spol. IKIS, s.r.o. č..j. IKA 120814 ze dne 12.8.2014 – Stanovisko k pracím nad rámec
projektu stavby „Zdravotní středisko – K Libuši 57 Praha 4 Kunratice“ vč. průvodního
e-mailu ze dne 13.8.2014
- nabídkové rozpočty na vícenáklady II.A., II.B. a II.C. v celkové výši 1 090 444,- Kč bez DPH
(1 319 437,- Kč vč. DPH)
31.2f/2
souhlasí
na základě stanoviska spol. IKIS s.r.o. s úhradou vícenákladů II.A., II.B. a II.C. v celkové
maximální výši 1 090 444,- Kč bez DPH (1 319 437,- Kč vč. DPH)
31.2f/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 31.2f/2, termín ihned
K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
31.3./1
bere na vědomí
návrh na revokaci usnesení 29. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kunratice č. 1 ze dne
25.6.2014, přijmout finanční dar ve výši 180 000,- Kč od společnosti Traxial a.s., sídlem
Čerčanská 2055/18a, 140 00 Praha 4-Krč, zastoupené statutárním ředitelem JUDr. Zdeňkem
Prázdným, IČO: 242 31 576, jako příspěvek na vytvoření plastiky Kalvarie, která bude umístěna
u kruhové křižovatky v lokalitě u 3. svatých tak, že poskytovatelem daru bude spol. SCIONIUS,
a.s., se sídlem Holečkova 2649/7, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ: 28211219,
jednající předsedou představenstva Eldarem Ismailovem, zastoupeném na základě plné moci
Vladimírem Bekkerem.
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31.3./2
s ch v a l u j e
revokaci usnesení 29. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kunratice č. 1 ze dne 25.6.2014,
přijmout finanční dar ve výši 180 000,- Kč od společnosti Traxial a.s., sídlem Čerčanská 2055/18a,
140 00 Praha 4-Krč, zastoupené statutárním ředitelem JUDr. Zdeňkem Prázdným, IČO: 242
31 576, jako příspěvek na vytvoření plastiky Kalvarie, která bude umístěna u kruhové křižovatky
v lokalitě u 3. svatých tak, že poskytovatelem daru bude spol. SCIONIUS, a.s., se sídlem
Holečkova 2649/7, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ: 28211219, jednající
předsedou představenstva Eldarem Ismailovem, zastoupeném na základě plné moci Vladimírem
Bekkerem.
31.3./3
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
31.4./1
bere na vědomí
návrh na uzavření darovací smlouvy mezi Městskou částí Praha-Kunratice pod adresou Úřadu MČ
K Libuši 7, 148 00 Praha 4-Kunratice, IČ: 00231134, zastoupené starostkou Ing. arch. Ivanou
Kabelovou (Obdarovaný), a spol. BEČVÁŘOVA KUNRATICE, a.s., se sídlem Londýnská
674/55, 120 00 Praha 2-Vinohrady, IČ: 24239721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 18653, zastoupené Igorem Horníkem (Dárce),
k části pozemkové parcely parc.č. 2355/1-díl „a“ o výměře 218 m2, zahrada, která byla oddělena
z pozemkové parcely parc.č. 2355/1 a scelena s pozemkovou parcelou parc.č. 1539, vše v.ú.
Kunratice, na základě GP 3070-136/2012
31.4./2
s ch v a l u j e
darovací smlouvu mezi Městskou částí Praha-Kunratice pod adresou Úřadu MČ K Libuši 7, 148
00 Praha 4-Kunratice, IČ: 00231134, zastoupené starostkou Ing. arch. Ivanou Kabelovou
(Obdarovaný), a spol. BEČVÁŘOVA KUNRATICE, a.s., se sídlem Londýnská 674/55, 120 00
Praha 2-Vinohrady, IČ: 24239721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka č. 18653, zastoupené Igorem Horníkem (Dárce), k části pozemkové
parcely parc.č. 2355/1-díl „a“ o výměře 218 m2, zahrada, která byla oddělena z pozemkové parcely
parc.č. 2355/1 a scelena s pozemkovou parcelou parc.č. 1539, vše v.ú. Kunratice, na základě GP
3070-136/2012
31.4./3
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí zajistit realizaci přijatého usnesení. Termín ihned.
K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
31.5./1
bere na vědomí
návrh na podání žádosti o dotaci do Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol vyhlášené
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu „Rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol“ na dostavbu 4 tříd a šatnového centra Základní školy Kunratice,
Předškolní 420, 148 00 Praha 4-Kunratice. Celková cena záměru je 32 174 000,- Kč, z čehož činí
27 347 900,- Kč dotace a 4 826 100,- Kč spoluúčast MČ Praha-Kunratice (tj. 15%).
31.5./2
s ch v a l u j e
podání žádosti o dotaci do Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol vyhlášené
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu „Rozvoj výukových kapacit
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mateřských a základních škol“ na dostavbu 4 tříd a šatnového centra Základní školy Kunratice,
Předškolní 420, 148 00 Praha 4-Kunratice. Celková cena záměru je 32 174 000,- Kč, z čehož činí
27 347 900,- Kč dotace a 4 826 100,- Kč spoluúčast MČ Praha-Kunratice (tj. 15%).

31.5./3
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí zajistit realizaci přijatého usnesení. Termín do 30.8.2014.

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
31.6./1
bere na vědomí
návrh na směnu pozemkových parcel:
• parc. č. 2342/383, ostatní plocha, o výměře 41 m2;
• parc. č. 2342/389, ostatní plocha, o výměře 31 m2 ;
• parc. č. 2342/299, ostatní plocha, o výměře 1.057 m2, který vznikl dle Geometrického
plánu č. 3013-2/2014 dělením a scelením částí současných pozemků parc.č. 2342/299 a
parc.č. 2342/330, vše v katastrálním území Kunratice, obci Praha, zapsáno na listu
vlastnictví č. 3085 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště
Praha, ve vlastnictví spol. K-STAVBY, a.s, sídlem Praha 5, Nábřežní 87, IČ: 26721813,
jednající předsedou představenstva Ing. Martinem Kulíkem,
Cena předmětu směny podle tohoto článku činí 844 840,- Kč,
za
pozemek parcelní číslo 2342/369, ostatní plocha, o výměře 900 m2, který vznikl dle
Geometrického plánu č. 3013-2/2014 dělením a scelením částí současných pozemků
parc.č. 2342/369 a parc. č. 2342/371, vše v katastrálním území Kunratice, obci Praha,
zapsaných na listu vlastnictví č. 1812 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu,
katastrální pracoviště Praha, ve vlastnictví Hl.m. Prahy-svěřeno MČ Praha-Kunratice.
Cena předmětu směny podle tohoto článku činí 469 490,- Kč.
Směna výše uvedených nemovitostí je prováděna na základě dohody smluvních stran zcela bez
doplatku jakoukoliv smluvní stranou kterékoliv smluvní straně.
31.6./2
s ch v a l u j e
směnu pozemkových parcel:
• parc. č. 2342/383, ostatní plocha, o výměře 41 m2;
• parc. č. 2342/389, ostatní plocha, o výměře 31 m2 ;
• parc. č. 2342/299, ostatní plocha, o výměře 1.057 m2, který vznikl dle Geometrického
plánu č. 3013-2/2014 dělením a scelením částí současných pozemků parc.č. 2342/299 a
parc.č. 2342/330, vše v katastrálním území Kunratice, obci Praha, zapsáno na listu
vlastnictví č. 3085 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště
Praha, ve vlastnictví spol. K-STAVBY, a.s, sídlem Praha 5, Nábřežní 87, IČ: 26721813,
jednající předsedou představenstva Ing. Martinem Kulíkem,
Cena předmětu směny podle tohoto článku činí 844 840,- Kč,
za
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pozemek parcelní číslo 2342/369, ostatní plocha, o výměře 900 m2, který vznikl dle
Geometrického plánu č. 3013-2/2014 dělením a scelením částí současných pozemků
parc.č. 2342/369 a parc. č. 2342/371, vše v katastrálním území Kunratice, obci Praha,
zapsaných na listu vlastnictví č. 1812 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu,
katastrální pracoviště Praha, ve vlastnictví Hl.m. Prahy-svěřeno MČ Praha-Kunratice.
Cena předmětu směny podle tohoto článku činí 469 490,- Kč.
Směna výše uvedených nemovitostí je prováděna na základě dohody smluvních stran zcela bez
doplatku jakoukoliv smluvní stranou kterékoliv smluvní straně.
31.6./3
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí zajistit realizaci přijatého usnesení. Termín do 30.8.2014.

Ověřovatelé:

Ing.Alinčová Lenka

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

Ing.Rosík Ľubomír

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

Ing.arch Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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