USNESENÍ
Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 17.12. 2014
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing.Vrba Jaroslav
MUDr.Mandík Miloslav
Ing.Čihák Pavel

ověřovatele zápisu:

Matoušek Milan
Hilmarová Petra

zapisovatele

paní Andrlová Dagmar

schvaluje
následující program:
Program:
1. Rozpočtové změny a úpravy a projednání financování vícenákladů na stavbě
rekonstrukce č.p. 57
2. Projednání daru FBC START 98 Kunratice
3. Pověření k provedení rozpočtových opatření v době od 18.12. do 31.12.2014
4. Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria roku 2015
5. Pověření k podepisování doložky podle § 43 zákona o hl.m. Praze
6. Projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ
7. Projednání 3. úplné aktualizace Územně analytických podkladů hl.m. Prahy
8. Dotazy, připomínky, podněty
K bodu 1a
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
2.1a/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 21., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 154,80 tis. Kč
na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Senátu PČR, Zastupitelstva hl.m. Prahy a
zastupitelstev městských částí ve dnech 10. a 11. října 2014 podle tabulky důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 8.12.2014 návrh schválit.
2.1a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 21., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 154,80 tis. Kč na
úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Senátu PČR, Zastupitelstva hl.m. Prahy a
zastupitelstev městských částí ve dnech 10. a 11. října 2014:
Položka

Změna č.
21. tis. Kč

Název

Skutečnost
Kč

Příjem:

4111

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního
rozpočtu

Výdaj:
5021

Paragraf 6115 Volby do
samosprávných celků
Ostatní osobní výdaje (odměny komisím)

zastupitelstev

154,80

154 800,00

územních
117,00

116 003,00
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5139
5164
5169

Nákup materiálu (etikety, kancel. potřeby,tonery,vlajky..)
Nájemné (ZUŠ)
Nákup ostatních služeb (služby správce sítě, stravné členové komisí)
Celkem výdaj

13,00
13,00
11,80
154,80

12 907,90
12 500,00
11 711,00
153 121,90

Obě strany budou označeny účelovým znakem 98187, ORJ 09, doklad 2120.
2.1a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.1.2015.
K bodu 1b
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
2.1b/1
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 16., přesun 1 981,90 tis. Kč z rezerv na realizaci akce Revitalizace
okolí rybníka Ohrada a Zelené cesty jak je uveden v důvodové zprávě;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 8.12.2014 návrh schválit.
2.1b/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 16., přesun 1 981,90 tis. Kč z rezerv na realizaci akce Revitalizace okolí
rybníka Ohrada a Zelené cesty:
Snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-1 981,90 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku, ORJ 02
1 981,90 tis. Kč
2.1b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.1.2015.
K bodu 1c
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
2.1c/1
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 17., přesun uvnitř paragrafu 5512 požární ochrana podle Tabulky č.
1;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 8.12.2014 návrh schválit.
2.1c/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 17., přesun uvnitř paragrafu 5512 požární ochrana podle Tabulky č. 1,
která je součástí tohoto usnesení.
2.1c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.1.2015.
K bodu 1d
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
2.1d/1
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 18., přesun v par. 6171 místní správa-právní služby podle
důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 8.12.2014 návrh schválit.
2.1d/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 18., přesun v par. 6171 místní správa-právní služby:
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v par. 6171 činnost místní správy, ORJ 09 se snižuje:
pol. 5171 opravy a udržování
přesouvá se na:
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby

-75,00 tis. Kč
75,00 tis. Kč.

2.1d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.1.2015.
K bodu 1e
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
2.1e/1
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 19., posílení par. 6112 zastupitelstva obcí o 12,00 tis. Kč, poskytnutí
daru na úhradu výdajů spojených s pohřbem občanky Kunratic;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 8.12.2014 návrh schválit.
2.1e/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 19., posílení par. 6112 zastupitelstva obcí o 12,00 tis. Kč, poskytnutí
daru na úhradu výdajů spojených s pohřbem občanky Kunratic:
Snižuje se:
par. 3635 územní plánování, ORJ 01
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby
-12,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, ORJ 09
pol. 5492 dary obyvatelstvu
12,00 tis. Kč
2.1e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.1.2015.
K bodu 1f
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
2.1f/1
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 20., oprava položky rozpočtové skladby pro akci Přidružené pásy
v ulici U Rakovky podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 8.12.2014 návrh schválit.
2.1f/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 20., oprava položky rozpočtové skladby pro akci Přidružené pásy v ulici U
Rakovky:
V par. 2212 silnice, ORJ 03 se snižuje:
pol. 6121 budovy, haly, stavby-Přidružené pásy ul. U Rakovky
-1 470,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5169 nákup ostatních služeb (výběrové řízení)
72,00 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování- Přidružené pásy ul. U Rakovky
1 398,00 tis. Kč
2.1f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.1.2015.
K bodu 1g
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
2.1g/1

bere na vědomí
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-návrh úpravy rozpočtu č. 21., oprava položky rozpočtové skladby pro údržbu zeleně v obci
podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 8.12.2014 návrh schválit.
2.1g/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 21., oprava položky rozpočtové skladby pro údržbu zeleně v obci:
V par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORJ 02 se snižuje:
pol. 5171 opravy a udržování
-2 400,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5169 nákup ostatních služeb
2 400,00 tis. Kč
2.1g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.1.2015.
K bodu 1h
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
2.1h/1







bere na vědomí

vícenáklady III. projektu stavby „Zdravotní středisko-K Libuši čp. 57, Praha 4Kunratice“ a jejich potvrzení TDI v nesrovnalostech množství jednotek položkového
rozpočtu v tendrové dokumentaci oproti skutečnosti (zápisy z kontrolních dnů)-skupina
vícenákladů III A.
Návrh objednatele-MČ Praha-Kunratice na objednání víceprací-skupina vícenákladů
III.B- (klientské změny)- vzešlých na základě konzultací s odborníkem v oboru
vybavování lékařských pracovišť (nájemcem) a vlastních požadavků.
Dopis MČ čj. 3014/2014 ze dne 4.12.2014 adresovaný spol. IKIS s.r.o., obsahující
soupis prací, které je třeba provést nad rámec projektu, se žádostí o stanovisko jak
postupovat při zadání víceprací a kdo je má hradit.
Dopis spol. IKIS s.r.o. ze dne 9.12.2014-Stanovisko k pracím nad rámec projektu stavby
„Zdravotní středisko-K Libuši čp. 57, Praha 4-Kunratice“.
nabídkové rozpočty na vícenáklady III.A. a III.B v celkové výši 310 196,56 Kč bez
DPH (375 337,83 Kč s DPH 21%).

2.1h./2
souhlasí
s úhradou vícenákladů na stavbu „Zdravotní středisko-K Libuši čp. 57, Praha 4-Kunratice“
III.A. a III.B. v celkové maximální výši 310 196,56 Kč bez DPH (375 337,83 Kč s DPH 21%).
2.1.h/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 2.1.h, termín ihned
K bodu 2a
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
2.2a/1
bere na vědomí
- návrh na odsouhlasení finančního daru organizaci FBC Start98 Kunratice ve výši 70 000,00
Kč na činnost umožňující tréninky mládežnických družstev;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 8.12.2014 návrh schválit.
2.2a/2
schvaluje
- finanční dar organizaci FBC Start98 Kunratice ve výši 70 000,00 Kč na činnost umožňující
tréninky mládežnických družstev.
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2.2a/3
ukládá
starostce zajistit provedení rozhodnutí tohoto bodu, termín dle Smlouvy darovací.
K bodu 2b
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
2.2b/1
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 22,, uvolnění rezervy 70,00 tis. Kč pro organizaci FBC Start98
Kunratice podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 8.12.2014 návrh schválit.
2.2b
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 22,, uvolnění rezervy 70,00 tis. Kč pro organizaci FBC Start98 Kunratice:
Snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-70,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 04
pol. 5229 ostatní neinvest. transfery neziskovým apod. organizacím
70,00 tis. Kč
2.2b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.1.2015.
K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
2.3/1
bere na vědomí
-návrh na udělení předběžného souhlasu k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a
předsedovi finančního výboru v období od 18.12.2014 do 31.12.2014 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;
2.3/2
vydává
- předběžný souhlas k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a předsedovi finančního
výboru v období od 18.12.2014 do 31.12.2014 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.
2.31e/3
ukládá
starostce a předsedovi finančního výboru předložit zprávu o provedených rozpočtových
opatřeních na prvním zasedání Zastupitelstva MČ v roce 2015.
K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
2.4/1
bere na vědomí
-návrh pravidel hospodaření MČ Praha Kunratice v období rozpočtového provizoria na rok
2015:
- Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu roku
2014. Výdaje schváleného rozpočtu 2014 činily 78 601,00 tis. Kč, tj. po dobu rozpočtového
provizoria výdaje v měsíci nepřesáhnou 6 550,08 tis. Kč.
Základem úvah o hospodaření v rozpočtovém provizoriu je skutečnost, že MČ nemá uzavřeny
žádné smlouvy o úvěru a ani o nich neuvažuje.
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Skutečné čerpání výdajů k poslední části roku 2014 dává předpoklad, že prostředky na výdaje
zařazené v rozpočtu roku 2014 nebudou vyčerpány a budou v potřebné výši do rozpočtu roku
2015 zařazeny.
- Městská část přizpůsobí reálné výdaje skutečnému objemu použitelných peněžních
prostředků.
- Včas a řádně budou plněny zákonné i smluvní povinnosti MČ. Podle uzavřených smluv bude
MČ hradit pokračující práce rozestavěných akcí Rekonstrukce čp. 57 na zdravotní středisko a
Nástavba a přístavba Základní školy Kunratice.
- V období rozpočtového provizoria nebude městská část uzavírat nové smluvní vztahy, pokud
není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky. Pokračovat v jednání o
uzavření smluv může pokračovat u akcí, které byly v rozpočtu 2014 obsaženy a prostředky
zůstaly nevyčerpány (zejména obnova ohradní zdi hřbitova, oprava kanalizace);
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu roku 2015 po jeho schválení.
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 8.12.2014 návrh schválit.
2.4/2
schvaluje
návrh pravidel hospodaření MČ Praha Kunratice v období rozpočtového provizoria na rok
2015:
- Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu roku
2014. Výdaje schváleného rozpočtu 2014 činily 78 601,00 tis. Kč, tj. po dobu rozpočtového
provizoria výdaje v měsíci nepřesáhnou 6 550,08 tis. Kč.
Základem úvah o hospodaření v rozpočtovém provizoriu je skutečnost, že MČ nemá uzavřeny
žádné smlouvy o úvěru a ani o nich neuvažuje.
Skutečné čerpání výdajů k poslední části roku 2014 dává předpoklad, že prostředky na výdaje
zařazené v rozpočtu roku 2014 nebudou vyčerpány a budou v potřebné výši do rozpočtu roku
2015 zařazeny.
- Městská část přizpůsobí reálné výdaje skutečnému objemu použitelných peněžních
prostředků.
- Včas a řádně budou plněny zákonné i smluvní povinnosti MČ. Podle uzavřených smluv bude
MČ hradit pokračující práce rozestavěných akcí Rekonstrukce čp. 57 na zdravotní středisko a
Nástavba a přístavba Základní školy Kunratice.
- V období rozpočtového provizoria nebude městská část uzavírat nové smluvní vztahy, pokud
není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky. Pokračovat v jednání o
uzavření smluv může pokračovat u akcí, které byly v rozpočtu 2014 obsaženy a prostředky
zůstaly nevyčerpány (zejména obnova ohradní zdi hřbitova, oprava kanalizace);
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu roku 2015 po jeho schválení.
2.4/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.1.2015.
K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.5./1
bere na vědomí
návrh na pověření pana Ivana Hýži a Ing. Jaroslava Vrby podepisováním doložky podle § 43
zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění.
2.5./2
pověřuje
podepisováním doložky podle § 43, zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném
znění zastupitele Ivana Hýžu a Ing. Jaroslava Vrbu
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K bodu 6.1
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
2.6.1/1.
bere na vědomí
oznámení MHMP o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m.
Prahy č. Z 2865/00.
2.6.1/2.
souhlasí
s návrhem celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. Prahy č. Z 2865/00
2.6.1/3
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 22.12.2014.
K bodu 6.2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.6.2/1.
bere na vědomí
žádost Davida Nováka ze dne 2.10.2014 o změnu Územního plánu na pozemcích parc.č. 1919
a 1920 v k.ú. Kunratice z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci OB (čistě obytnou).
2.6.2/2.
trvá
na usnesení Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice č. 6.3b/2 ze dne 30.10.2007, tj.
souhlasném stanovisku se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemcích
parc.č. 1919, 1920, 1922/1, 1992/2, 1922/3, 1923 a 1924 v k.ú. Kunratice z funkce ZMK (zeleň
městská a krajinná) na funkci OB (čistě obytnou) z důvodu, že se jedná o soukromé pozemky
uprostřed stávající zástavby realizované již po r. 1950, přičemž původní parcelace počítala i se
zástavbou uvedených pozemků, a z důvodu, že v blízkém okolí předmětných pozemků je
dostatek veřejné zeleně.
2.6.2/3.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 22.12.2014.
K bodu 6.3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.6.3/1.
bere na vědomí
žádost Marie Kleinové ze dne 18.11.2014 o změnu funkčního využití pozemku parc.č. 1172/1
v k.ú. Kunratice z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci OB (čistě obytnou).
2.6.3/2.
trvá
na usnesení Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice č. 25.7/4b ze dne 11.12.2013, tj.
nesouhlasném stanovisku se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemku
parc.č. 1172/1 v k.ú. Kunratice z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci OB (čistě
obytnou).
2.6.3/3.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 22.12.2014.
K bodu 6.4
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.6.4/1.
bere na vědomí
oznámení MHMP o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m.
Prahy č. Z 2845/00.
2.6.4/2.
souhlasí
s návrhem celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. Prahy č. Z 2845/00 za podmínky
doplnění o druhou větev trasy komunikace spojující stávající ulici Vídeňskou s budoucím
obchvatem Kunratic severně od stávající stanice pohonných hmot AGIP dle mapové části
„Úvodní rozvahy o charakteru území MČ Praha-Kunratice“ schválené Zastupitelstvem MČ
Praha-Kunratice dne 25.11.2013
2.6.4/3.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 22.12.2014.
K bodu 6.5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.6.5/1.
bere na vědomí
oznámení MHMP o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m.
Prahy č. Z 2903/00.
2.6.5/2.
souhlasí
s návrhem celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. Prahy č. Z 2903/00
2.6.5/3.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 22.12.2014.
K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.7/1
bere na vědomí
3. aktualizaci Územně analytických podkladů pro území hl.m. Prahy 2014 v úrovni obce i kraje
jako soubor základních informací k tvorbě územního plánu hl.m. Prahy.
2.7/2.
doporučuje
 Detailněji se zabývat dopadem negativních vlivů na zdraví obyvatelstva, zejména
vlivem dopravy a jejího předpokládaného dalšího nárůstu a s tím spojené produkce
hluku a znečištění ovzduší.
 Zajistit analýzu dopravních zátěží a jejích průběžného zvyšování, a stanovení
hygienických limitů, v jakých místech území jsou a budou limitní hodnoty hygienických
předpisů překročovány.
 Větší pozornost věnovat záplavovým územím, neboť podklady nejsou příliš čitelné a
přesné a v území Kunratic významně zasahují do vlastnických práv a využití pozemků.
 Transformační a nezastavěná území následně při návrhu územního plánu podrobněji
definovat a analyzovat s cílem vytvořit mezi zástavbou Kunratic a Libuše prostředí pro
realizaci nabídky pracovních příležitostí, a v prostoru jižně od Kunratic vytvořit prostor
krajiny mezi zástavbou Kunratic, Libuše a Vestce.
 ÚSES z platného územního plánu není možno brát jako dogma, ale jako prvek, se
kterým bude třeba pracovat a možno jej upravovat s ohledem na navrhovaný celek.
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 Doplnit kapitolu, jaké problémy mají a sdělily jednotlivé městské části.
 Doplnit reakci IPR – analýzu a vyhodnocení problémů jednotlivých městských částí,
případně s návrhem, jak je řešit.
2.7/3. u k l á d á
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 5.1.2015.

Ověřovatelé

Matoušek Milan …………………………………….
Hilmarová Petra …………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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