USNESENÍ
Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 7. 12. 2016
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení
volební a mandátový výbor
ve složení

volí
Ing. Miloš Langr
Petra Hilmarová
Jiří Vraný
MUDr. Miloslav Mandík
Ing. Svatomír Mydlarčík
Ivan Hýža

ověřovatele zápisu:

Ing. Karel Fíla,M.Sc.
Milan Matoušek

zapisovatele

paní Kubátová Radana
schvaluje

následující program:
Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Volba návrhového výboru
3. Volba volebního a mandátového výboru
4. Navýšení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
5. Určení způsobu volby zástupce starostky
6. Volba zástupce starostky MČ Praha-Kunratice
7. Personální změny ve finančním výboru
8. Změna pověření k podepisování doložky podle § 43 zákona o hl.m. Praze
9. Změny a úpravy rozpočtu 2016
10. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2017 pro ZŠ a návrh rozpočtu
doplňkové činnosti ZŠ
11. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2017 pro MŠ
12. Návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2017
13. Návrh plánu hospodářské činnosti MČ pro rok 2017
14. Návrh rozpočtového výhledu MČ na období let 2018-2022
15. Pověření k provedení rozpočtových opatření v době od 8.12. do 31.12.2016
16. Odejmutí nemovitostí ze svěřené správy
17. Nabytí a převod požární techniky sloužící Výjezdové jednotce SDH Praha-Kunratice
z MČ Praha 17
18. Dotazy, připomínky, podněty

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 7. 12. 2016

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.1/1.
ověřovatele zápisu vč. usnesení ve složení
K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.2/1.
návrhový výbor ve složení

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.3/1.
volební a mandátový výbor ve složení

volí
Matouška Milana
Ing. Fílu Karla, M.Sc.
volí
Ing. Langra Miloše
Hilmarovou Petru
Vraného Jiří

volí
Hýžu Ivana
MUDr. Mandíka Miloslava
Ing. Mydlarčíka Svatomíra

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.4/1.
stanoví
navýšení počtu uvolněných členů Zastupitelstva na 3 členy
K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.5/1
schvaluje
volbu uvolněného zástupce starostky MČ Praha-Kunratice aklamací
K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.6/1
volí
do funkce uvolněného zástupce starostky MČ Praha-Kunratice Ing. Karla Fílu, M.Sc.
K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.7/1a
odvolává
Ing. Jaroslava Vrbu z funkce předsedy a člena finančního výboru
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.7/1b
volí
Ing. Miloše Langra členem a předsedou finančního výboru
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.7/1c
z finančního výboru člena Jiřího Vraného

odvolává

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.7/1d
Jaroslava Kokeše členem finančního výboru

volí
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K bodu 8
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.8/1
bere na vědomí
návrh na změnu pověření k podepisování doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze
ze zastupitele Ing. Jaroslava Vrby na zastupitele Ing. Miloše Langra
16.8/2
odvolává pověření
k podepisování doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze zastupitele Ing. Jaroslava
Vrbu
16.8/2
pověřuje
k podepisování doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze zastupitele Ing. Miloše
Langra
K bodu 9
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.9a/1
bere na vědomí
doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 21.11.2016 návrh změny
č. 21., zvýšení o 43,80 tis. Kč pro ZŠ asistenti pedagoga a 20,30 tis. Kč pro MŠ na mzdové
náklady, schválit podle důvodové zprávy.
16.9a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 21., zvýšení o 43,80 tis. Kč pro ZŠ asistenti pedagoga a 20,30 tis. Kč pro
MŠ na mzdové náklady:
Doklad HMP 3087 listopad:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 4
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi, UZ 91 43,80 tis. Kč
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 4
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi, UZ 96 20,30 tis. Kč
Výdaj, průběžně do rezerv par 6409, pol. 5901 s užitím účelových znaků.
Dokladem vlastní řady v prosinci se rezerva snižuje,
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, pol. 5336 neinvestiční transfery PO, UZ 91, ORJ 4 43,80 tis. Kč
par. 3111 mateřské školy, pol. 5336 neinvestiční transfery PO, UZ 96, ORJ 4 20,30 tis. Kč
16.9a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2017.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.9b/1
bere na vědomí
doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 21.11.2016 návrh změny
č. 22., zvýšení o 1 389,0 tis. Kč pro ZŠ na projekt v rámci Operačního programu Praha-pól
růstu, schválit podle důvodové zprávy.
16.9b/2
schvaluje
změnu č. 22., zvýšení o 1 389,0 tis. Kč pro ZŠ na projekt v rámci Operačního programu Prahapól růstu:
Doklad HMP 7051 listopad:
podíl EU je označen účelovým znakem 17050, podíl HMP 104, vše č. akce ORG 2050053
Příjem
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 4, podíl EU
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pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
694,50 tis. Kč
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 4, podíl HMP
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
694,50 tis. Kč
Výdaj, průběžně do rezerv par 6409, pol. 5901 s užitím UZ a ORG.
Dokladem vlastní řady v prosinci se rezerva snižuje,
přesouvá se s užitím UZ a ORG na:
par. 3113 základní školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery PO, ORJ 4, podíl EU
694,50 tis. Kč
pol. 5336 neinvestiční transfery PO, ORJ 4, podíl HMP
694,50 tis. Kč
16.9b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2017.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.9c/1
bere na vědomí
-návrh na použití prostředků dotace 1 420,00 tis. Kč odvodu z VHP a jiných herních zařízení
tak jak projednal a doporučil finanční výbor 21.11.2016:
-nahradit naše zdroje u poskytnutých dotací SK Slovan, TJ Sokol, FBC
311,00 tis. Kč
-zbývajících 399,00 tis. na sportovní účely ponechat do rozpočtu 2017
399,00 tis. Kč
-podílem na kulturu, školství…nahradit naše zdroje na mobilní prvky
707,00 tis. Kč
-ve výši 3,0 tis. Kč poskytnout dotaci pro O.p.s. Polovina nebe na
charitativní koncert na počest zdravotně postižených, na dofinancování
nákladů spojených s koncertem podle žádosti o.p.s. ze dne 23.11.2016
3,00 tis. Kč
celkem
1 420,00 tis. Kč
-návrh změny rozpočtu č. 23. podle důvodové zprávy.
16.9c/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 23., zvýšení o 1 420,0 tis. Kč z obdrženého odvodu z výherních hracích
přístrojů a jiných herních zařízení:
Doklad HMP 3081 listopad:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 10, UZ 98
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi,
1 420,00 tis. Kč
Výdaj:
průběžně do rezerv par 6409, pol. 5901 s užitím UZ 98.
Dokladem vlastní řady v prosinci se rezerva snižuje, přesouvá se s užitím UZ 98 na:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 04 SK Slovan
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
105,50 tis. Kč
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 04, z.s. Start98,
pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům
70,00 tis. Kč
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 04, TJ Sokol,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
135,50 tis. Kč
par. 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace-mobilní prvky,
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku, ORJ 4
707,00 tis. Kč
par. 3599 ostatní činnost ve zdravotnictví, ORJ 5,
pol. 5221 neinv. transfery obecně prospěšným společnostem
3,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
399,00 tis. Kč
celkem
1 420,00 tis. Kč
16.9c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2017.
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.9d/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 24., zvýšení o dotaci 8,40 tis. Kč z MV pro JSDH obcí podle důvodové
zprávy.
16.9d/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 24., zvýšení o 8,40 tis. Kč státní dotace MV pro JSDH:
Doklad HMP 2117 listopad:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 7, UZ 14004
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi,
8,40 tis. Kč
Výdaj:
průběžně do rezerv par 6409, pol. 5901 s užitím UZ 14004
Dokladem vlastní řady v prosinci se rezerva snižuje, přesouvá se s užitím UZ 14004 na:
par. 5512 požární ochrana:
pol. 5132 ochranné pomůcky
8,00 tis. Kč
pol. 5167 služby školení, vzdělávání
0,40 tis. Kč
16.9d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2017.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.9e/1
bere na vědomí
- usnesení RHMP č. 2846 z 15.11.2016 zvýšení rozpočtu MČ o celou výši státní podpory,
zvýšení o investiční a neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu, z Ministerstva školství v celkové
výši 14 755 309,0 Kč na financování akce ZŠ Kunratice-rozšíření kapacity-Přístavba a nástavba
učeben v objektu ZŠ Kunratice+
- návrh změny rozpočtu č. 25 podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 21.11.2016 návrh schválit
16.9e/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 25., zvýšení o investiční a neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu,
z Ministerstva školství v celkové výši 14 755 309,0 Kč na financování akce ZŠ Kunraticerozšíření kapacity-Přístavba a nástavba učeben v objektu ZŠ Kunratice:
změna bude opatřena účelovými znaky pro investiční a pro neinvestiční část podle MHMP, je
dodrženo číslo stavby ORG 41754:
Doklad HMP 2114 listopad,:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, investiční část
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi,
13 735,30 tis. Kč
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, neinvestiční část
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi,
1 020,00 tis. Kč
Výdaj:
průběžně do rezerv par 6409, pol. 6901 s užitím UZ a ORG
Dokladem vlastní řady v prosinci se rezerva snižuje, přesouvá se s užitím UZ, ORG na:
par. 3113 základní školy, neinvestiční část
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
1 020,00 tis. Kč
pol. 6121 budovy, haly, stavby, investiční část
13 735,30 tis. Kč
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16.9e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2017.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.9f/1
bere na vědomí
- usnesení RHMP č. 2697 z 1.11.2016 a usnesení ZHMP č. 21/20 z 25.11.2016, kterými bylo
schváleno poskytnutí účelové investiční dotace 2 423,80 tis. Kč a účelové neinvestiční dotace
180,00 tis. Kč na spolufinancování akce ZŠ Kunratice-rozšíření kapacity-Přístavba a nástavba
učeben v objektu ZŠ Kunratice;
- návrh změny rozpočtu č. 26. podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 21.11.2016 návrh schválit
16.9f/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 26., zvýšení o dotaci HMP investiční části 2 423,80 tis. Kč a neinvestiční
části 180,00 tis. Kč na spolufinancování akce ZŠ Kunratice-rozšíření kapacity-Přístavba a
nástavba učeben v objektu ZŠ Kunratice, bude podle instrukcí MHMP provedena s dodržením
účelových znaků a ORG:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, investiční část,
2 423,80 tis. Kč
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi,
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, neinvestiční část,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi,
180,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy, neinvestiční část
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
180,00 tis. Kč
pol. 6121 budovy, haly, stavby, investiční část
2 423,80 tis. Kč
16.9f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2017.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.9g/1
bere na vědomí
- usnesení RHMP č. 2697 z 1.11.2016 a usnesení ZHMP č. 21/20 z 25.11.2016, kterými byla
schválena změna účelu poskytnuté investiční dotace 16 500,00 tis. Kč v roce 2016 na akci ZŠ
rozšíření kapacity III. etapa, a to ve výši 5 700,00 tis. Kč na akci ZŠ Kunratice-rozšíření školní
jídelny a na akci Rekonstrukce ZŠ Kunratice stará budova-zateplení a výměna oken a kotlů
10 800,00 tis. Kč;
- návrh změny rozpočtu č. 27. podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 21.11.2016 návrh schválit.
16.9g/2
schvaluje
provedení změny rozpočtu č. 27., změna účelu poskytnuté investiční dotace 16 500,00 tis. Kč
v roce 2016 na akci ZŠ rozšíření kapacity III. etapa na dvě jiné akce v ZŠ podle podrobných
informací MHMP s dodržením účelových znaků a ORG, výdaj bude zařazen na par. školy.
Změna neznamená příjem prostředků, bude pouze v příjmech a výdajích provedeno vzájemné
odečtení a započtení podle příslušných účelových znaků a nových čísel staveb tak, že v par.
3113 bude rozlišeno:
pol. 6121 budovy, haly, stavby-ZŠ rozšíření školní jídelny
5 700,00 tis. Kč
pol. 6121 budovy, haly stavby-ZŠ rekonstrukce stará budova
10 800,00 tis. Kč
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16.9g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2017.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.9h/1
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 8., uvolnění vlastních zdrojů rozpočtu podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 21.11.2016 návrh schválit
16.9h/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 8., uvolnění vlastních zdrojů rozpočtu:
snižuje se:
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby
-5 900,00 tis. Kč
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 04 SK Slovan
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-105,50 tis. Kč
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 04, z.s. Start98,
pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům
-70,00 tis. Kč
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 04, TJ Sokol,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-135,50 tis. Kč
par. 3745 veřejná zeleň, mobilní prvky
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
-707,00 tis. Kč
celkem
6 918,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
6 918,00 tis. Kč
Pozn. pro zbývající část výdajů na mobilní prvky bude provedena oprava paragrafu z 3745 na
3429 ostatní zájmová činnost a rekreace.
16.9h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2017.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.9i/1
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 9., přesun 69,00 tis. Kč z par. 2212 silnice na par. 6171 místní správa
podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru z 21.11.2016 návrh schválit
16.9i/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 9., přesun 69,00 tis. Kč z par. 2212 silnice na par. 6171 místní správa:
snižuje se:
par. 2212 silnice, pol. 5169 nákup služeb
-69,00 tis. Kč
přesouvá se na par. 6171 činnost místní správy:
pol. 5021 ostatní osobní výdaje
55,00 tis. Kč
pol. 5031 pojistné na soc. zabezpečení
10,00 tis. Kč
pol. 5032 pojistné na zdravotní pojištění
4,00 tis. Kč
16.9i/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2017.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.9j/1

bere na vědomí
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- návrh úpravy rozpočtu č. 10., přesun 74,0 tis. Kč v paragrafu 3745 veřejná zeleň podle
důvodové zprávy;
16.9j/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 10., přesun 74,0 tis. Kč v paragrafu 3745 veřejná zeleň:
v par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň se snižuje:
pol. 5169 nákup ostatních služeb
přesouvá se na:
pol. 5139 nákup materiálu

-74,00 tis. Kč
74,00 tis. Kč.

16.9j/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2017.
K bodu 10
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
16.10/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2017 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 2017 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu;
- návrh rozpočtu doplňkové činnosti 2017 Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
uvedený v Příloze č. 3 k tomuto bodu.
16.10/2
schvaluje
- rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2017 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 2017 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu;
- rozpočet doplňkové činnosti 2017 Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
uvedený v Příloze č. 3 k tomuto bodu.
K bodu 11
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.11/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2017 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 2017 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu.
16.11/2
schvaluje
- rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2017 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 2017 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu.
K bodu 12
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.12a/1
bere na vědomí
- pozměňovací návrh, kterým se mění návrh usnesení MČ Praha-Kunratice k návrhu rozpočtu
MČ Praha Kunratice na rok 2017, a to tak, že na straně příjmů se snižuje položka 4137 paragraf
6330 o 152 000,- Kč a na straně výdajů se snižuje paragraf 6409 položka 5901 o 152 000,0 Kč
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16.12a/2
schvaluje
pozměňovací návrh, kterým se mění návrh usnesení MČ Praha-Kunratice k návrhu rozpočtu
MČ Praha Kunratice na rok 2017, a to tak, že na straně příjmů se snižuje položka 4137 paragraf
6330 o 152 000,- Kč a na straně výdajů se snižuje paragraf 6409 položka 5901 o 152 000,0 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.12b/1
bere na vědomí
- návrh na zapojení do rozpočtu 580,00 tis. Kč z fondu Domu s chráněnými byty;
- návrh na zapojení do rozpočtu 28 700,00 tis. Kč nerozděleného zisku hospodářské činnosti
předešlých let;
- návrh rozpočtu MČ Praha Kunratice na rok 2017 v hlavní činnosti podle Přílohy č. 1 a č. 2
tohoto usnesení:
objem příjmů celkem ve výši
72 849,00 tis. Kč
objem výdajů celkem ve výši
98 995,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů, plánovaný schodek, ve výši
-26 146,00 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 21.11.2016 návrh
schválit.
16.12b/2
schvaluje
- zapojení do rozpočtu 580,00 tis. Kč z fondu Domu s chráněnými byty;
- zapojení do rozpočtu 28 700,00 tis. Kč nerozděleného zisku hospodářské činnosti předešlých
let;
- rozpočet MČ Praha Kunratice na rok 2017 v hlavní činnosti podle Přílohy č. 1 a č. 2 tohoto
usnesení:
objem příjmů celkem ve výši
72 849,00 tis. Kč
objem výdajů celkem ve výši
98 995,00 tis. Kč
-26 146,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů, plánovaný schodek, ve výši
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída 8/
- závazné ukazatele podle Přílohy č. 2;
16.12b/3 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
ukládá
- starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2017.
K bodu 13
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.13/1
bere na vědomí
-návrh plánu hospodářské činnosti MČ pro rok 2017
výnosy
10 383 594,00 Kč
náklady
2 323 000,00 Kč
hospodářský výsledek před zdaněním
8 060 594,00 Kč
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 21.11.2016 návrh schválit.
16.13/2
plán hospodářské činnosti MČ pro rok 2017
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním

schvaluje
10 383 594,00 Kč
2 323 000,00 Kč
8 060 594,00 Kč
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16.13/3 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2017.
K bodu 14
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.14/1
bere na vědomí
návrh rozpočtového výhledu MČ Praha Kunratice na období let 2018 až 2022 podle přílohy
k tomuto bodu.
schvaluje
16.14/2 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
rozpočtový výhled MČ Praha Kunratice na období let 2018 až 2022 podle přílohy k tomuto
bodu.
16.14/3 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2017.
K bodu 15
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.15/1
bere na vědomí
-návrh na udělení předběžného souhlasu k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a
předsedovi finančního výboru v období od 7.12.2016.do 31.12.2016 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.
16.15/2
vydává
- předběžný souhlas k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a předsedovi finančního
výboru v období od 8.12.2016 do 31.12.2016 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.
16.15/3
ukládá
starostce a předsedovi finančního výboru předložit zprávu o provedených rozpočtových
opatřeních na prvním zasedání Zastupitelstva MČ v roce 2017.
K bodu 16
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.16./1

bere na vědomí

žádost ředitele Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o souhlas s odejmutím
nemovitosti ze svěřené správy Městské části Praha-Kunratice a to pozemkové parcely parc.č.
2372/2 o výměře 7 640 m2, orná půda, na LV 1812, v k.ú. Kunratice, z důvodu výstavby trasy
metra I. D trvalým záborem.
16.16./2

schvaluje
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odejmutí nemovitosti ze svěřené správy Městské části Praha-Kunratice a to pozemkové parcely
parc.č. 2372/2 o výměře 7 640 m2, orná půda, na LV 1812, v k.ú. Kunratice, z důvodu výstavby
trasy metra I. D trvalým záborem.
16.16./3
starostce realizaci přijatého usnesení. Termín do 30ti dnů.

ukládá

K bodu 17
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
16.17/1
bere na vědomí
návrh na převod správy majetku – Speciálního automobilu Požární hydraulická plošina typ
SUB PP20-1 MTS 24, RZ: AS 68-60 z MČ Praha 17 (Řepy) na MČ Praha-Kunratice určený
k zásahové činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha-Kunratice
16.17/2
souhlasí
S převodem správy majetku – Speciálního automobilu Požární hydraulická plošina typ SUB
PP20-1 MTS 24, RZ: AS 68-60 z MČ Praha 17 (Řepy) na MČ Praha-Kunratice určený
k zásahové činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha-Kunratice
16.17/3
pověřuje
Podepsáním doložky, jež ověřuje platnost právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb. o hl.
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů zastupitele Ing. Miloše Langra a Ivana Hýžu.
zástupce starostky
16.17/4
ukládá
Starostce podepsat smlouvu o převodu správy majetku - vozidla Speciálního automobilu
Požární hydraulická plošina typ SUB PP20-1 MTS 24, RZ: AS 68-60 z MČ Praha 17 (Řepy)
na MČ Praha-Kunratice určený k zásahové činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Praha-Kunratice.
Tajemnici zajistit zařazení vozidla do majetkové a účetní evidence.
Termín: ihned

Ověřovatelé

Ing. Karel Fíla,M.Sc
Milan Matoušek

........………………………
…………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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