USNESENÍ
Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 29. 6. 2016
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Jiří Vraný
Ing. Karel Fíla, M.Sc.
Petra Hilmarová

ověřovatele zápisu:

Milan Matoušek
Ing Svatomír Mydlarčík

zapisovatele

paní Kubátová Radana
schvaluje

následující program:
Program:
1. Závěrečný účet Městské části Praha-Kunratice za rok 2015
2. Změny a úpravy rozpočtu 2016
3. Jmenování komise pro stanovení návrhu na opravy komunikací
4. Žádost o změnu ÚPn HMP na pozemcích parc. č. 2356/214, 2356/221, 2357/1, 2357/47,
2357/51 v k.ú. Kunratice.
5. Dotazy, připomínky, podněty
K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
13.1/1
bere na vědomí
- návrh závěrečného účtu MČ za rok 2015 podle bodů I. až XI.;
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů, provedeného za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 odborem kontrolních činností
MHMP v Městské části Praha-Kunratice, dokladově v Úřadu MČ Praha Kunratice, Zpráva je
přílohou závěrečného účtu;
- Příkaz starostky MČ Praha-Kunratice ze dne 4.4.2016 k odstranění méně závažných chyb a
nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření včetně termínu k jejich odstranění a
způsobu splnění úkolů vedoucích k jejich odstranění, Příkaz je přílohou závěrečného účtu;
- skutečnost, že opatření uvedená v Příkaze starostky z 4.4.2016 byla přijata;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 13.6.2016 souhlasit
s hospodařením MČ za rok 2015 s výhradami k méně závažným chybám a nedostatkům
uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření OKČ MHMP;
- skutečnost, že MČ sestavila účetní závěrku za rok 2015 dle zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., která byla v souladu s vyhl. 220/2013 Sb.
Zastupitelstvem MČ dne 11.5.2016 schválena.
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13.1/2
schvaluje
- výsledek rozpočtového hospodaření v hlavní činnosti:
objem příjmů
52 677 828,91 Kč
objem výdajů
63 283 859,91 Kč
rozdíl příjmů a výdajů (schodek)
krytý úsporami vlastních zdrojů
-10 606 031,00 Kč
- výsledek hospodaření v hospodářské činnosti:
výnosy
9 761 478,82 Kč
náklady
1 893 620,68 Kč
hospodářský výsledek VHČ před zdaněním
7 312 612,78 Kč
hospodářský výsledek VHČ po zdanění
5 856 206,10 Kč
13.1/3
souhlasí
- s hospodařením MČ roku 2015 uvedeným v Závěrečném účtu v bodech I. až XI., který je
přílohou tohoto usnesení, s v ý h r a d a m i ke zjištěným méně závažným chybám a
nedostatkům uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č.
420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v Městské části Praha-Kunratice, dokladově
v úřadu MČ za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, která je přílohou tohoto usnesení;
- s opatřeními k odstranění zjištěných méně závažných chyb a nedostatků tak jak jsou uvedena
v Příkaze starostky ze dne 4.4.2016, který je přílohou tohoto usnesení.
13.1/4
ukládá
- starostce MČ podat do 14.7.2016 písemnou informaci MHMP o rozhodnutí tohoto bodu a o
přijetí opatření k nápravě nedostatků;
-tajemnici sledovat plnění opatření vedoucí k odstranění nedostatků, tak jak jsou uvedena
v Příkazu starostky ze dne 4.4.2016.
K bodu 2a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2a/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 8., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 37,00 tis. Kč na Mapování
přístupnosti objektů sloužících veřejnosti na území Praha Kunratice podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 13.6.2016 návrh schválit.
13.2a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 8., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 37,00 tis. Kč na Mapování
přístupnosti objektů sloužících veřejnosti na území Praha Kunratice:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
37,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 4379 ostatní činnosti a služby v oblasti sociální péče,
pol. 5169 nákup ostatních služeb
37,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 81, ORJ 05, doklad 3041.
13.2a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 7.7.2016.
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K bodu 2b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2b/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 9., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 370,00 tis. Kč na provoz
jednotek Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Kunratice, JPO III) podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 13.6.2016 návrh schválit.
13.2b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 9., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 370,00 tis. Kč na provoz jednotek
Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Kunratice, JPO III):
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
370,00 tis. Kč
Výdaj, par. 5512 požární ochrana:
40,00 tis. Kč
pol. 5132 ochranné pomůcky
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
10,00 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
10,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva
30,00 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování-oprava techniky-CAS 32 T815,
revize AZ 30IFA W 50L
280,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 81, ORJ 07, doklad 3037.
13.2b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 7.7.2016.
K bodu 2c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2c/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 10., zvýšení o investiční dotaci HMP 250,00 tis. Kč na dostavbu
hasičské zbrojnice, stavební úpravy nevyužitého podkroví a stávající části objektu hasičské
zbrojnice podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 13.6.2016 návrh schválit.
13.2c/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 10., zvýšení o investiční dotaci HMP 250,00 tis. Kč na dostavbu hasičské
zbrojnice, stavební úpravy nevyužitého podkroví a stávající části objektu hasičské zbrojnice:
Příjem: par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi 250,00 tis. Kč
Výdaj: par. 5512 požární ochrana, pol. 6121 budovy, haly, stavby
250,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 84, ORJ 07, číslo stavby ORG 80155, doklad
3038.
13.2c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 7.7.2016.
Strana 3 (celkem 9)

Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 29. 6. 2016

K bodu 2d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2d/1
bere na vědomí
- návrh na zvýšení dotace pro z.s. Start98, Předškolní 420/5, Praha 4-Kunratice o 130,00 tis. Kč
za podmínky změny oficiálního názvu klubu ve spolkovém rejstříku a loga klubu tak, aby název
klubu obsahoval slova „Praha Kunratice“;
- návrh změny rozpočtu č. 11., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 609,00 tis. Kč z obdrženého
odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení podle důvodové
zprávy.
13.2d/2
schvaluje
- zvýšení dotace pro z.s. Start98, Předškolní 420/5, Praha 4-Kunratice o 130,00 tis. Kč za
podmínky změny oficiálního názvu klubu ve spolkovém rejstříku a loga klubu tak, aby název
klubu obsahoval slova „Praha Kunratice“;
- změnu rozpočtu č. 11., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 609,00 tis. Kč z obdrženého odvodu
z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 10
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
609,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 04 SK Slovan
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
152,20 tis. Kč
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 04, z.s. Start98,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
130,00 tis. Kč
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 04, TJ Sokol,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
22,30 tis. Kč
par. 3326 pořízení, zachování a obnova hodnot národního
historického povědomí,
pol. 6127 umělecká díla (plastika Kalvárie) ORJ 06
304,50 tis. Kč
Obě strany účelový znak 98, doklad 3035.
13.2d/3
ukládá
- tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 7.7.2016;
- starostce podepsat dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro z.s. START98,
Předškolní 420/5, Praha 4-Kunratice po doložení změny názvu a loga klubu ze strany z.s.
START98.
K bodu 2e
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2e/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 2., přesun uvolněných vlastních zdrojů 479,00 tis. Kč na opravu
hřiště u ul. Vožická, provedení revizí a na rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého podle
důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 13.6.2016 návrh schválit.
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13.2e/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 2., přesun uvolněných vlastních zdrojů 479,00 tis. Kč na opravu hřiště u ul.
Vožická, provedení revizí a na rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého:
snižuje se:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 04 SK Slovan
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-152,20 tis. Kč
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 04, TJ Sokol,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-22,30 tis. Kč
par. 3326 pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí,
pol. 6127 umělecká díla, plastika Kalvárie, ORJ 06
-304,50 tis. Kč
celkem
-479,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,
pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 02 hřiště u ul. Vožická
350,00 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ost. služeb, ORJ 09, revize
70,00 tis. Kč
par. 3326 pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí,
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku, ORJ 06 sv. Jan Nepomucký 59,00 tis. Kč
celkem
479,00 tis. Kč.
13.2e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 7.7.2016.

K bodu 2f
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2f/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 12., zvýšení o 499,40 tis. Kč na posílení mzdových prostředků
základní a mateřské škole podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 13.6.2016 návrh schválit.
13.2f/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 12., zvýšení o 499,40 tis. Kč na posílení mzdových prostředků základní a
mateřské škole:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
499,40 tis. Kč
Výdaj:
par. 3111 mateřské školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
125,30 tis. Kč
par. 3113 základní školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
374,10 tis. Kč
Označení obou stran bude ORJ 04, UZ 96, doklad 3036.
13.2f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 7.7.2016.

K bodu 2g
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2g/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 13. podle důvodové zprávy, zvýšení o neinvestiční dotaci HMP
1 460,70 tis. Kč - vrácení daně z příjmu právnických osob za období roku 2015 a její zařazení
do par. 2212 na podklady k plošným opravám komunikací;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 13.6.2016 návrh schválit.
13.2g/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 13., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 1 460,70 tis.
z příjmu právnických osob za období roku 2015 a její zařazení do par.
k plošným opravám komunikací:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 10
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
Výdaj:
par. 2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 03

Kč - vrácení daně
2212 na podklady

1 460,70 tis. Kč
1 460,70 tis. Kč

13.2g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 7.7.2016.
K bodu 2h
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2h/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 14., zvýšení o investiční dotaci HMP 1 500,00 tis. Kč na akci ZŠ
Kunratice-rozšíření kapacity – III. etapa podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 13.6.2016 návrh schválit.
13.2h/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 14., zvýšení o investiční dotaci HMP 1 500,00 tis. Kč na akci ZŠ Kunraticerozšíření kapacity – III. etapa:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
1 500,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby
1 500,00 tis. Kč
13.2h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 7.7.2016.
K bodu 2i
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2i/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 15., uzavření finančního vypořádání s rozpočtem HMP roku 2015–
odvod 24,10 tis. Kč podle důvodové zprávy.
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13.2i/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 15., uzavření finančního vypořádání s rozpočtem HMP roku 2015– odvod
24,10 tis. Kč:
Výdaj:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 5347 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
24,10 tis. Kč
vyrovnání konsolidační položkou
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
24,10 tis. Kč
Doklad 3049, ORJ 10.
13.2i/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 7.7.2016.
K bodu 2j
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.2j/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 16., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 60,00 tis. Kč na podporu
aktivit v oblasti zdraví a zdravého životního stylu-projekt Babí léto v pohybu podle důvodové
zprávy.

13.2j/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 16., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 60,00 tis. Kč na
v oblasti zdraví a zdravého životního stylu-projekt Babí léto v pohybu:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
Výdaj:
par. 3549 ostatní speciální zdravotnická péče-ostatní zdravotnické programy:
pol. 5164 nájemné (stany, WC…)
pol. nákup ostatních služeb (lektoři a ost. služby)
Obě strany ORJ 05, doklad 3048, účelový znak 81.

podporu aktivit

60,00 tis. Kč
30,00 tis. Kč
30,00 tis. Kč

13.2j/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 7.7.2016.
K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.3/1
jmenuje
členy komise pro návrh vybraných komunikací vhodných k opravě povrchů v MČ PrahaKunratice ve složení:
za HPK:
Hýža Ivan-předseda komise
Matoušek Milan-člen komise
za TOP09:
Ing. Miloš Langr-člen komise
Ing. Karel Fíla, M.Sc.-člen komise
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za hnutí ANO:

Ing.Svatomír Mydlarčík-člen komise
Ing.Pavel Čihák-člen komise
MUDr. Miloslav Mandík-člen komise
Ing.František Kořán-člen komise

za ČSSD:

13.3/2
stanovuje kritéria pro
výběr komunikací
• Jedná se zjevně o komunikace s velkým poškozením povrchů
• V ulici je velké dopravní zatížení způsobené umístěním občanské vybavenosti nebo
provozovny
• V ulici se nachází velké množství domů/bytů
• V případě rovného počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy
13.3/3
ukládá
Komisi předložit vyhodnocení Zastupitelstvu MČ Praha-Kunratice do 31.8.2016
K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
13.4./1.
bere na vědomí
žádost Jany Jaškové ze dne 16.6.2016 o změnu funkčního využití pozemků parc.č. 2356/214,
2356/221, 2357/1, 2357/47 a 2357/51 v k.ú. Kunratice z funkce ZMK (zeleň městská a
krajinná) na funkci OB (čistě obytnou).
13.4./2.
nesouhlasí
se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemcích parc.č. 2356/214,
2356/221, 2357/1, 2357/47 a 2357/51 v k.ú. Kunratice z funkce ZMK (zeleň městská a
krajinná) na funkci OB (čistě obytnou).
13.4./3.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 31.7.2016.

Ověřovatelé

Milan Matoušek

........………………………

Ing. Svatomír Mydlarčík

…………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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