USNESENÍ
ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 23. 9. 2015

Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing.Čihák Pavel
Matoušek Milan
Hýža Ivan

ověřovatele zápisu:

Hilmarová Petra
Vraný Jiří

zapisovatele

paní Kubátová Radana
schvaluje

následující program:
Program:
1. Rozpočtové změny č. 13 až 15, a rozpočtové úpravy č. 20 až 24
2. Klientské změny na akci „Přístavba šaten ZŠ Kunratice“
3. Směrnice o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím včetně schválení Sazebníku úhrad za poskytování informací
4. Dotazy, připomínky, podněty

K bodu 1a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.1a/1
bere na vědomí
- uzavření finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem HMP roku 2014 – odvod
celkem 67,00 tis. Kč a rozpočtové opatření podle pokynu MHMP čj.: ROZ2/211/2015
z 1.7.2015 snížením rezerv rozpočtu;
- návrh změny rozpočtu č. 13., vyrovnání rezerv podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru z 15.9.2015 bod 1a schválit.
7.1a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 13., uzavření finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem HMP
roku 2014 – odvod celkem 67,00 tis. Kč:
Výdaje - saldo vypořádání se státním rozpočtem, doklad HMP 2084, ORJ 10:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 5347 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
41,50 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-41,50 tis. Kč
Výdaje - saldo vypořádání s rozpočtem HMP, doklad HMP 3043, ORJ 10:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
25,50 tis. Kč
pol. 5347 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-25,50 tis. Kč
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Výdaje-vyrovnání rezerv, doklad vlastní 1524, ORJ 10:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
vyrovnání konsolidační položkou
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

67,00 tis. Kč
67,00 tis. Kč

7.1a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2015.

K bodu 1b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.1b/1
bere na vědomí
- rozpočtové opatření podle pokynu MHMP ROZ2/256/2015 z 13.8.2015 z 13.8.2015
prostřednictvím rezerv rozpočtu;
- návrh změny rozpočtu č. 14. poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 70,00 tis.
Kč na zajištění bydlení pro azylanty podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru z 15.9.2015 bod 1b schválit.
7.1b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 14., neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 70,00 tis. Kč na zajištění
bydlení pro azylanty za podmínky uzavření smlouvy o úhradě čistého nájemného mezi
Městskou částí Praha-Kunratice, nájemcem a pronajímatelem
doklad HMP 2107, UZ 14336, ORJ 10:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
70,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
70,00 tis. Kč
doklad vlastní 1525, UZ 14336:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-70,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 4342 sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům, ORJ 05,
pol. 5164 nájemné
50,00 tis. Kč
par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORJ 02,
pol. 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek
20,00 tis. Kč
7.1b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2015.

K bodu 1c
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
7.1c/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 15., změna charakteru části investiční dotace ve výši 622,50 tis. Kč
na přístavbu šatnového centra ZŠ na neinvestiční dotaci na vybavení tohoto centra podle
důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru z 15.9.2015 návrh schválit.
7.1c/2

schvaluje
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změnu rozpočtu č. 15., změnu charakteru části investiční dotace ve výši 622,50 tis. Kč na
přístavbu šatnového centra ZŠ na neinvestiční dotaci na vybavení tohoto centra:
Příjem:
snižuje se:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
účelový znak 84, číslo stavby 41754
-622,50 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
účelový znak 81 bez čísla stavby
622,50 tis. Kč
Výdaj:
snižuje se:
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby
-622,50 tis. Kč
účelový znak 84, číslo stavby 41754
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, pol. 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek
622,50 tis. Kč
účelový znak 81 bez čísla stavby
7.1c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2015.

K bodu 1d
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
7.1d/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 20., přesun z rezerv 97,00 tis. Kč na pořízení kopírky podle
důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru z 15.9.2015 návrh schválit.
7.1d/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 20., přesun z rezerv 97,00 tis. Kč na pořízení kopírky:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení, ORJ 09

-97,00 tis. Kč
97,00 tis. Kč.

7.1d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2015.

K bodu 1e
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
7.1e/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 21., přesun z rezerv 70,00 tis. Kč na krytí rozdílu mzdových
prostředků členů zastupitelstev podle platného nařízení vlády oproti dříve platnému nařízení
podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru z 15.9.2015 návrh schválit.
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7.1e/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 21., přesun z rezerv 70,00 tis. Kč na krytí rozdílu mzdových prostředků
členů zastupitelstev podle platného nařízení vlády oproti dříve platnému nařízení:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-70,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5023 odměny členů zastupitelstev, ORJ 09
70,00 tis. Kč.
7.1e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2015.

K bodu 1f
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
7.1f/1
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 22., přesun uvolněných vlastních zdrojů 623,00 tis. Kč na vybavení
šaten podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru z 15.9.2015 návrh schválit.
7.1f/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 22., přesun uvolněných vlastních zdrojů 623,00 tis. Kč na vybavení šaten:
snižuje se:
par. 3113 základní školy, pol. 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek
-623,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
623,00 tis. Kč.
7.1f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2015.

K bodu 1g
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.1g/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 23., přesun 96,00 tis. Kč v par. 2212 silnice podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru z 15.9.2015 návrh schválit.
7.1g/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 23., přesun 96,00 tis. Kč v par. 2212 silnice:
v par. 2212 silnice se snižuje:
pol. 6121 budovy, haly, stavby
přesouvá se na:
pol. 5169 nákup ostatních služeb
pol. 5171 opravy a údržba

-96,00 tis. Kč
86,00 tis. Kč
10,00 tis. Kč.

7.1g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2015.

K bodu 1h
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.1h/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 24., přesun 40,00 tis. Kč z rezerv pro investiční příspěvek Základní
škole na pořízení interaktivních tabulí podle důvodové zprávy.
7.1h/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 24., přesun 40,00 tis. Kč z rezerv pro investiční příspěvek Základní škole na
pořízení interaktivních tabulí:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-40,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, ORJ 04
40,00 tis. Kč.
pol. 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
7.1h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2015.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
7.2/1
bere na vědomí
- klientské změny stavby ZŠ Kunratice-rozšíření kapacity II. etapa-přístavba šatnového centra
schválené zástupci investora-městské části, uživatele-ZŠ i autorským dozorem projektanta ve
výši 202 355,2 Kč bez DPH (244 849,8 s DPH 21%) podle popisu prací a rozpočtu s výkazem
výměr, které jsou součástí tohoto bodu;
- doporučení finančního výboru ze dne 15.9.2015 klientské změny schválit.
7.2/2
souhlasí
s úhradou vícenákladů klientských změn na stavbu ZŠ Kunratice-rozšíření kapacity II. etapapřístavba šatnového centra ve výši 202 355,2 Kč bez DPH (244 849,8 s DPH 21%).
7.2/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 7.2, termín ihned.

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ
7.3/1
bere na vědomí
- návrh Směrnice o Poskytování Informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a její přílohy
č. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací
7.3/2
schvaluje
Směrnici o Poskytování Informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a její přílohu
č. 1 „Sazebník úhrad za poskytování informací“
7.3/3
její účinnost od 1.10.2015

stanoví

Strana 5 (celkem 6)

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 23.září 2015

7.3/4
pověřuje
starostku MČ a tajemnici ÚMČ podepsáním Směrnice a Sazebníku úhrad
Termín: ihned

Ověřovatelé

Vraný Jiří

........………………………

Hilmarová Petra

…………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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