USNESENÍ
Z 32. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 8.10.2014
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing.Vrba Jaroslav
Vraný Jiří
Hilmarová Petra

ověřovatele zápisu:

Ing.Langr Miloš
Hýža Ivan

zapisovatele

paní Andrlová Dagmar
schvaluje

následující program:

Program:
1) Rozdělení nerozděleného zisku z hospodářského výsledku
hospodářské činnosti MČ roku 2013 a předchozích let
2) Rozpočtové změny a úpravy
3) Zprávy o činnosti Kontrolního a Finančního výboru včetně ukončení
jejich činnosti ke dnu voleb
4) Věcný dar SK Slovanu Kunratice
5) Revokace části usnesení zastupitelstva č. 21.2 z 24.6.2013 a změna
účelu a termínu čerpání finančního daru SK Slovanu Kunratice
6) Revokace části usnesení zastupitelstva č. 28.3 z 21.5.2014 a změna
účelu a termínu čerpání finančního daru SK Slovanu Kunratice
7) Žádost o svěření pozemků a dětských hřišť ve vnitrobloku při ul.
Jana Růžičky
8) Volba přísedící k městskému soudu
9) Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
10) Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
32.1/1
bere na vědomí
- návrh na rozdělení nerozděleného zisku z hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ
roku 2013 a předchozích let v celkové výši 13 866 176,45 Kč tak jak je uveden v důvodové
zprávě;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 1.10.2014 návrh schválit.
32.1/2
schvaluje
rozdělení nerozděleného zisku z hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2013 a
předchozích let:
nerozdělený zisk (hospodářský výsledek) za rok 2013
11 500 163,43 Kč
nerozdělený zisk za rok 2012
2 318 544,36 Kč
nerozdělený zisk za rok 2010 a 2011
47 468,66 Kč
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nerozdělený zisk celkem
rozděluje se takto:
-převod do fondu Domu s chráněnými byty
-zvýšení rozpočtu hlavní činnosti, v par. základní škola
-zvýšení rozpočtu hlavní činnosti, obecná rezerva rozpočtu
-posílení vkladu pro dočasně volné prostředky nerozděleného zisku
u UniCredit Bank, a.s. Českobratrské nám. 1321, Mladá Boleslav
celkem

13 866 176,45 Kč
1 300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
6 466 176,45 Kč
6 000 000,00 Kč
13 866 176,45 Kč

32.1/3 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit provedení opatření v souladu s finančními předpisy.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.2a/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 16., zvýšení o 7 866,20 tis. Kč nerozděleného zisku z hospodářské
činnosti MČ, tj. převod 1 300,00 tis. Kč do fondu Domu s chráněnými byty a zvýšení rozpočtu o
6 566,20 tis. Kč podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 1.10.2014 návrh schválit.
32.2a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 16., zvýšení o 7 866,20 tis. Kč nerozděleného zisku z hospodářské činnosti MČ,
tj. převod 1 300,00 tis. Kč do fondu Domu s chráněnými byty a zvýšení rozpočtu o 6 566,20 tis.
Kč:
Příjem:pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (na ZBÚ) 7 866,20 tis. Kč
pol. 4134 převody z rozpočtových účtů (ze ZBÚ na účet fondu CHB) 1 300,00 tis. Kč
Výdaj: -vyrovnání dokladu převodu do fondu (nezapojení do výdajů):
par. 6330 převody vlastním fondům,
pol. 5349 ostatní převody vlastním fondům
1 300,00 tis. Kč
(pol. 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech
1 300,00 tis. Kč)
-zařazení do rozpočtu:
par. 3113 základní školy, pol. 6121budovy, haly, stavby, ORJ 04
100,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
6 466,20 tis. Kč
Obě strany ORJ 10, pro převod do fondu účelový znak 35.(ZBÚ je základní běžný účet)
32.2a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.11.2014.
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.2b/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 17., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 272,60 tis. Kč pro Základní
školu na integraci žáků – mzdové náklady asistentů pedagoga podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 1.10.2014 návrh schválit.
32.2b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 17., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 272,60 tis. Kč pro Základní školu na
integraci žáků – mzdové náklady asistentů pedagoga:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
272,60 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
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pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 272,60 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91 a číslem dokladu 3066, ORJ 04.
32.2b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.11.2014.
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.2c/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 18., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 764,70 tis. Kč pro Základní
školu na projekt schválený v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita (OPPA) jak je
uveden v důvodové zprávě;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 1.10.2014 návrh schválit.
32.2c/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 18., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 764,70 tis. Kč pro Základní školu na
projekt schválený v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita (OPPA):
Příjem:
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů, EU UZ 17125
650,00 tis. Kč
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů, HMP UZ 87
114,70 tis. Kč
celkem
764,70 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy:
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným PO, EU UZ 40517125
650,00 tis. Kč
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným PO, HMP UZ 40100087
114,70 tis. Kč
celkem
764,70 tis. Kč
Obě strany označeny ORJ 0402, doklad 7054, ORG 36336.
32.2c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.11.2014.
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.2d/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 19., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 257,70 tis. Kč pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů v členění podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 1.10.2014 návrh schválit.
32.2d/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 19., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 257,70 tis. Kč pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí –HMP, UZ 81
253,00 tis. Kč
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, státní dotace, UZ 86
4,70 tis. Kč
Výdaj-paragraf 5512 požární ochrana:
pol. 5132 ochranné pomůcky, UZ 81
30,00 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu, UZ 81
7,00 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu, státní dotace, UZ 14004
3,50 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva, UZ 81
40,00 tis. Kč
pol. 5167 služby školení a vzdělávání, státní dotace, UZ 14004
1,20 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb (revize…)
46,00 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování (úprava DA Ford)
130,00 tis. Kč
celkem
257,70 tis. Kč
Obě strany doklad 3049, ORJ 07.
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32.2d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.11.2014.
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.2e/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 20., zvýšení o 354,30 tis. Kč investiční dotace HMP na akci
Revitalizace okolí rybníka Ohrada podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 1.10.2014 návrh schválit.
32.2e/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 20., zvýšení o 354,30 tis. investiční dotace HMP na akci Revitalizace okolí
rybníka Ohrada:
Příjem:
pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
354,30 tis. Kč
Výdaj:
par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
354,30 tis. Kč
Obě strany označeny UZ 84, doklad 3056, č. stavby ORG 42357, ORJ 02.
32.2e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.11.2014.
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.2f/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 10., přesun 1 400,00 tis. Kč z par. silnice na havarijní opravu zhroucené
kanalizace v ulici K Libuši podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 1.10.2014 návrh schválit.
32.2f/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 10., přesun 1 400,00 tis. Kč z par. silnice na havarijní opravu zhroucené
kanalizace v ulici K Libuši:
snižuje se:
par. 2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly, stavby ORJ 03
-1 400,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod,
pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 02
1 400,00 tis. Kč.
32.2f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.11.2014.
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.2g/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 11., posílení par. 6171 místní správa o 49,00 tis. Kč přesunem
z rezerv podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 1.10.2014 návrh schválit.
32.2g/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 11., posílení par. 6171 místní správa o 49,00 tis. Kč přesunem z rezerv:
Snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-49,00 tis. Kč
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přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, ORJ 09
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby

49,00 tis. Kč.

32.2g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.11.2014.
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.2h/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 12., posílení par. 2212 silnice o 46,00 tis. Kč, pořízení vysavače
drobného odpadu a exkrementů podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 1.10.2014 návrh schválit.
32.2h/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 12., posílení par. 2212 silnice o 46,00 tis. Kč, pořízení vysavače drobného
odpadu a exkrementů:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-46,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 2212 silnice, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení, ORJ 03
46,00 tis. Kč.
32.2h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.11.2014.
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.2i/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 13., posílení par. 3314 knihovna o 13,00 tis. Kč, pořízení počítačevýměna za zastaralý podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 1.10.2014 návrh schválit.
32.2i/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 13., posílení par. 3314 knihovna o 13,00 tis. Kč, pořízení počítače-výměna za
zastaralý
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-13,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3314 činnosti knihovnické,
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 06
13,00 tis. Kč.
32.2i/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.11.2014.
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.2j/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 14., posílení par. 3632 pohřebnictví o 91,00 tis. Kč podle důvodové
zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 1.10.2014 návrh schválit.
32.2j/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 14., posílení par. 3632 pohřebnictví o 91,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-91,00 tis. Kč
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přesouvá se na:
par. 3632 pohřebnictví, pol. 6121 budovy, haly, stavby (spol. hrob)
par. 3632 pohřebnictví, pol. 5171 opravy a udržování (oprava památníku)

46,00 tis. Kč
45,00 tis. Kč

32.2j/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.11.2014.
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.2k/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 15., dary členům volebních komisí voleb do zastupitelstev obcí
podle rozhodnutí z porady starostky č. 162 dne 26.9.2014.
32.2k/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 15., dary členům volebních komisí voleb do zastupitelstev obcí:
snižuje se:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5492 dary obyvatelstvu, ORJ 09
-20,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-9,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5492 dary obyvatelstvu, ORJ 09
29,00 tis. Kč.
32.2k/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.11.2014.

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.3a/1
bere na vědomí
-předloženou zprávu o činnosti kontrolního výboru za období květen 2013 až září 2014.
-ukončení funkčního období kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Kunratice ke dni
10.10.2014
32.3a/2
schvaluje
-předloženou zprávu o činnosti kontrolního výboru za období květen 2013 až září 2014.
-ukončení funkčního období kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Kunratice ke dni
10.10.2014
32.3b/1
bere na vědomí
-zprávu o činnosti finančního výboru v období roku 2013.
-ukončení funkčního období finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha Kunratice ke dni
10.10.2014
32.3b/2
schvaluje
-zprávu o činnosti finančního výboru v období roku 2013.
-ukončení funkčního období finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha Kunratice ke dni
10.10.2014

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.4/1

bere na vědomí
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- návrh na předání traktoru XHX 240 v pořizovací ceně 112 200,00 Kč formou daru organizaci
SK Slovan Kunratice k údržbě ploch jím užívaného sportovního areálu ve vlastnictví MČ. Opatření
bude zohledněno snížením v evidenci majetku MČ.
32.4/2
schvaluje
dar traktoru XHX 240 v pořizovací ceně 112 200,00 Kč organizaci SK Slovan Kunratice k údržbě
ploch jím užívaného sportovního areálu ve vlastnictví MČ. Evidence majetku MČ bude o toto
zařízení snížena.
32.4/3
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.5/1
bere na vědomí
návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha Kunratice č. 21.2 z 24.6.2013 o
poskytnutí finančního daru organizaci SK Slovan Kunratice ve výši 160 000,00 Kč podle
důvodové zprávy tak, že časový a věcný účel daru je uveden takto:
oprava střechy-část
3 743,00
ochranná síť na hřiště č. 2
14 242,00
zazimování závlahy
2 400,00
velká údržba obou hřišť podzimní
35 000,00
smykovací síť
13 035,00
oprava a údržba staré sekačky
8 843,00
skladový kontejner na zahradní
techniku
výměna dveří
regenerace hlavního a treninkového
hřiště(jarní údržba-březen 2014)
Celkem
Převod na úkor příspěvku roku 2014

25 000,00
30 250,00
35 000,00
167 513,00
7 513,00

32.5/2
schvaluje
revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha Kunratice č. 21.2 z 24.6.2013 o poskytnutí
finančního daru organizaci SK Slovan Kunratice ve výši 160 000,00 Kč tak, že časový a věcný
účel daru je uveden takto:
oprava střechy-část
3 743,00
ochranná síť na hřiště č. 2
14 242,00
zazimování závlahy
2 400,00
velká údržba obou hřišť podzimní
35 000,00
smykovací síť
13 035,00
oprava a údržba staré sekačky
8 843,00
skladový kontejner na zahradní
techniku
výměna dveří

25 000,00
30 250,00
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regenerace hlavního a treninkového
hřiště(jarní údržba-březen 2014)
Celkem
Převod na úkor příspěvku roku 2014

35 000,00
167 513,00
7 513,00

32.5/3
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.6/1
bere na vědomí
návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha Kunratice č. 28.3 z 21.5.2014 o
poskytnutí finančního daru organizaci SK Slovan Kunratice ve výši 300 000,00 Kč podle
důvodové zprávy tak, že časový a věcný účel daru je uveden takto:
převod z roku 2013
7 513,00
ochranné sítě
11 791,00
výměna sítě a nátěr konstrukce hřiště 2
4 840,00
výměna ochranné sítě a nátěr
konstrukce-hřiště 1
21 054,00
doplnění osvětlení hřiště 2
24 000,00
regenerace hřiště
65 021,77
Celkem použito
134 219,77
K čerpání r. 2014 a 2015 zbývá
165 780,00
Zbývající částka Kč 165 780,00 bude použita a časově využita na zprovoznění a vyčištění studen
vč. souvisejících úprav do 30.6.2015.
32.6/2
schvaluje
revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha Kunratice č. 28.3 z 21.5.2014 o poskytnutí
finančního daru organizaci SK Slovan Kunratice ve výši 300 000,00 Kč tak, že časový a věcný
účel daru je uveden takto:
převod z roku 2013
7 513,00
ochranné sítě
11 791,00
výměna sítě a nátěr konstrukce hřiště 2
4 840,00
výměna ochranné sítě a nátěr
konstrukce-hřiště 1
21 054,00
doplnění osvětlení hřiště 2
24 000,00
regenerace hřiště
65 021,77
Celkem použito
134 219,77
K čerpání r. 2014 a 2015 zbývá
165 780,00
Zbývající částka Kč 165 780,00 bude použita a časově využita na zprovoznění a vyčištění studen
vč. souvisejících úprav do 30.6.2015.
32.6/3

ukládá
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Usnesení z 32. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 8.10.2014

starostce ve spolupráci s tajemnicí zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.7./1
bere na vědomí
návrh požádat ZHMP o svěření pozemkové parcely parc.č. 2342/113 o výměře 369 m2, způsob
využití zeleň, druh pozemku ostatní plocha a pozemkové parcely parc.č. 2342/117 o výměře 351
m2, způsob využití zeleň, druh pozemku ostatní plocha, vše v kat. území Kunratice, včetně herních
prvků na nich umístěných.
32.7./2
souhlasí
s návrhem požádat ZHMP o svěření pozemkové parcely parc.č. 2342/113 o výměře 369 m 2,
způsob využití zeleň, druh pozemku ostatní plocha a pozemkové parcely parc.č. 2342/117 o
výměře 351 m2, způsob využití zeleň, druh pozemku ostatní plocha, vše v kat. území Kunratice,
včetně herních prvků na nich umístěných.
32.7./3
starostce zajistit podání žádosti MHMP. Termín ihned

ukládá

K bodu 8
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.8/1
bere na vědomí
Stanovisko ke kandidátce na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 25.9.2014
k volbě paní JUDr. Nataši Randlové s doporučením na její zvolení
32.8/2
volí
JUDr. Natašu Randlovou přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 – v neveřejné příloze
32.8./3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 32.8/2 OS Praha 4 a JUDr. Randlové, termín
ihned.

K bodu 9
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
32.9/1
bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění Usnesení členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice za volební
období 2010 až 2014.

Ověřovatelé:

Ing.Langr Miloš

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

Hýža Ivan

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

Ing.arch Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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