USNESENÍ
Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 27. 1. 2016
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing.Čihák Pavel
MUDr. Mandík Miloslav
Hýža Ivan

ověřovatele zápisu:

Hilmarová Petra
Ing.Vrba Jaroslav

zapisovatele

paní Kubátová Radana

schvaluje
následující program:
Program:
1. Stanovení odměn neuvolněných členů ZMČ Praha-Kunratice
2. Úprava Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č.parc. 1508 v k.
ú. Kunratice spočívající v navýšení míry využití území
3. Bezúplatná pozemková služebnost na pozemku parc.č. 2372/2 v k.ú. Kunratice
4. Rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku 2015 (úpravy č. 29 a 30, změny 22 a
23)
5. Přesuny mezi kapitolami rozpočtu ZŠ Kunratice r. 2015
6. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2016 pro ZŠ a návrh rozpočtu
doplňkové činnosti ZŠ
7. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2016 pro MŠ
8. Návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2016
9. Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ pro rok 2016
10. Návrh rozpočtového výhledu MČ na období let 2017-2021
11. Dotazy, připomínky, podněty
K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
10.1/1
bere na vědomí
nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
10.1/2
stanovuje
měsíční odměnu v maximální výši dle nařízení vlády č. 352/2015 Sb. pro neuvolněné členy
zastupitelstva, takto:
člen zastupitelstva
426,- Kč + příplatek za počet obyvatel 277,- Kč =
703,- Kč
člen výborů nebo komisí 1.194,- Kč + příplatek za počet obyvatel 277,- Kč = 1.471,- Kč
předseda výboru nebo
komise
1.386,- Kč + příplatek za počet obyvatel 277,- Kč = 1.663,- Kč
místostarosta
8.005,- Kč + příplatek za počet obyvatel 23000,- Kč = 31.005,- Kč
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s účinností od 1. 1. 2016
10.1/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 10.8/3, termín ihned
K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.2/1
bere na vědomí
žádost č.j. 3293/2015 pana Zdeňka Christiana Tesárka (v plné moci zastupující Ing. Petra
Antipoviče) o souhlas s úpravou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku
parc.č. 1505 v k. ú. Kunratice spočívající v navýšení kódu míry využití území z A na C.
10.2/2
souhlasí
s úpravou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc. 1508 v k. ú.
Kunratice spočívající v navýšení kódu míry využití území z A na C.
10.2/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí tohoto bodu panu Zdeňkovi Christianovi
Tesárkovi a odboru územního plánu MHMP, termín ihned.
K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.3/1
bere na vědomí
návrh Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. (Budoucí oprávněný), aby pozemková služebnost
ve prospěch Budoucího oprávněného k části pozemkové parcely parc.č. 2372/2 o výměře cca
288 m2 za účelem umístění přívodního kabelového vedení 22 kV pro veřejně prospěšnou stavbu
trasy I.D metra-Depo Písnice byla bezúplatná.
10.3/2
souhlasí
s tím, aby pozemková služebnost ve prospěch Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. (Budoucí
oprávněný) a každého dalšího vlastníka stavby k části pozemkové parcely parc.č. 2372/2 o
výměře cca 288 m2 za účelem umístění přívodního kabelového vedení 22 kV pro veřejně
prospěšnou stavbu trasy I.D metra-Depo Písnice byla bezúplatná za podmínky, že pro účel
smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti bude skutečný rozsah služebnosti přesně zaměřen a
konkrétně specifikován geometrickým plánem vyhotoveným Budoucím oprávněným na jeho
náklady dle skutečného provedení objektu, přičemž rozsah služebnosti nebude větší než rozsah
nezbytně nutný ke splnění účelu služebnosti.
K bodu 4a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.4a/1
schvaluje
rozpočtové opatření v závěru rozpočtového roku 2015 - úpravu rozpočtu č. 29., přesun 76,0 tis.
Kč uvnitř paragrafu 5512 požární ochrana, neinvestiční část, tak jak je uvedena v Tabulce č. 1,
která je přílohou tohoto usnesení.
K bodu 4b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.4b/1

schvaluje
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rozpočtové opatření v závěru rozpočtového roku 2015 - úpravu rozpočtu č. 30., přesun 68,00
tis. Kč v par. 3745:
v par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň se snižuje:
pol. 5169 nákup ostatních služeb (údržba zeleně)
-68,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5139 nákup materiálu
68,00 tis. Kč.
K bodu 4c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.4c/1
bere na vědomí
- v závěru prosince 2015 obdržený Rozsudek Městského soudu v Praze a jím uložené peněžní
plnění;
- doporučení starostky a finančního výboru ze dne 12.1.2016 schválit rozpočtové opatření
v závěru rozpočtového roku 2015 - změnu rozpočtu č. 22., plnění peněžní povinnosti uložené
Rozsudkem Městského soudu v Praze ve věci žaloby o náhradu škody z titulu nevyplacené
dotace SFŽP na FVE na objektu ZŠ;
10.4c/2
schvaluje
rozpočtové opatření v závěru rozpočtového roku 2015 - změnu rozpočtu č. 22., plnění peněžní
povinnosti uložené Rozsudkem Městského soudu v Praze ve věci žaloby o náhradu škody
z titulu nevyplacené dotace SFŽP na FVE na objektu ZŠ:
příjem:
par. 6112 zastupitelstva obcí, ORJ 09
180,00 tis. Kč
pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady,
výdaj:
par. 6112 zastupitelstva obcí,
pol. 5192 poskytnuté náhrady
129,00 tis. Kč
51,00 tis. Kč.
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10

K bodu 4d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.4d/1
bere na vědomí
- sdělení MHMP sp. zn. 67436/2016 z 14.1.2016, výzvu k provedení rozpočtového opatření
za prosinec 2015 - vratky finančních prostředků programu OPPA Základní školy;
- návrh změny rozpočtu č. 23. podle důvodové zprávy.
10.4d/2
schvaluje
Rozpočtové opatření v závěru rozpočtového roku 2015 – změna rozpočtu č. 23. dodatečné
rozpočtové opatření za prosinec 2015 k vráceným prostředkům ve výši 535,90 tis. Kč z
nedočerpané dotace pro Základní školu z Operačního programu Praha Adaptabilita:
příjem, příjem od ZŠ:
par. 3113 základní školy, podíl HMP
pol. 2229 ostatní přijaté vratky transferů, UZ 87, ORJ 04
80,40 tis. Kč
par. 3113 základní školy, podíl EU
pol. 2229 ostatní přijaté vratky transferů, UZ 17125, ORJ 04
455,50 tis. Kč
výdaj, převod pro HMP:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 10
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pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
podíl HMP, UZ 87
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 04
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
podíl EU, UZ 17125
Obě strany doklad 7075.

80,40 tis. Kč
455,50 tis. Kč.

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.5/1
bere na vědomí
-žádost ředitele Základní školy Kunratice ze dne 17.12.2015 o přesun mezi položkami rozpočtu
neinvestičního příspěvku MČ uvedený v příloze č. l žádosti;
-doporučení starostky a finančního výboru dne 12.1.2016 návrh schválit.
10.5/2
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 Základní školy Kunratice podle žádosti ředitele školy ze dne
17.12.2016 a přílohy č. 1.
K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.6/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2016 pro Základní školu Kunratice, Praha
4, Předškolní 420 v celkové výši 4 400,00 tis. Kč na provozní náklady v členění uvedeném
v Příloze č. 1 k tomuto bodu;
- Odpisový plán ZŠ pro rok 2016 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu;
- návrh rozpočtu doplňkové činnosti 2016 Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
uvedený v Příloze č. 3 k tomuto bodu.
10.6/2
schvaluje
- rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2016 pro Základní školu Kunratice, Praha 4,
Předškolní 420 v celkové výši 4 400,00 tis. Kč na provozní náklady v členění uvedeném
v Příloze č. 1 k tomuto bodu;
- Odpisový plán ZŠ pro rok 2016 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu;
- rozpočet doplňkové činnosti 2016 Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
uvedený v Příloze č. 3 k tomuto bodu.
K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.7/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2016 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 2016 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu.
10.7/2
schvaluje
- rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2016 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 MŠ pro rok 2016 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu.
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K bodu 8
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.8/1
bere na vědomí
- návrh na zapojení do rozpočtu 600,00 tis. Kč z fondu Domu s chráněnými byty;
- návrh rozpočtu MČ Praha Kunratice na rok 2016 v hlavní činnosti podle Přílohy č. 1 a č. 2
tohoto usnesení:
objem příjmů celkem ve výši
40 283,00 tis. Kč
objem výdajů celkem ve výši
42 283,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů, plánovaný schodek, ve výši
-2 000,00 tis. Kč
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída 8/
- závazné ukazatele podle Přílohy č. 2;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.12.2015 a 12.1.2016
návrh schválit.
10.8/2
schvaluje
- zapojení do rozpočtu 600,00 tis. Kč z fondu Domu s chráněnými byty;
- rozpočet MČ Praha Kunratice na rok 2016 v hlavní činnosti podle Přílohy č. 1 a č. 2 tohoto
usnesení:
objem příjmů celkem ve výši
40 283,00 tis. Kč
42 283,00 tis. Kč
objem výdajů celkem ve výši
rozdíl příjmů a výdajů, plánovaný schodek, ve výši
-2 000,00 tis. Kč
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída 8/
- závazné ukazatele podle Přílohy č. 2;
10.8/3
ukládá
- starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.2.2016
K bodu 9
10.9/1 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
bere na vědomí
-návrh rozpočtu hospodářské činnosti pro rok 2016
výnosy
10 508 813,00 Kč
náklady
2 267 000,00 Kč
hospodářský výsledek před zdaněním
8 241 813,00 Kč
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 12.1.2016 návrh schválit.
10.9/2
rozpočet hospodářské činnosti pro rok 2016
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním

schvaluje
10 508 813,00 Kč
2 267 000,00 Kč
8 241 813,00 Kč

10.9/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.2.2016.
K bodu 10
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.10/1
bere na vědomí
návrh rozpočtového výhledu MČ Praha Kunratice na období let 2017 až 2021 podle přílohy
k tomuto bodu.
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10.10/2
schvaluje
rozpočtový výhled MČ Praha Kunratice na období let 2017 až 2021 podle přílohy k tomuto
bodu.
10.10/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.2.2016.

Ověřovatelé

Ing.Vrba Jaroslav
Hilmarová Petra

........………………………
…………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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