USNESENÍ
Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 5. 4. 2017
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing. Miloš Langr
Ing. Svatomír Mydlarčík
Ivan Hýža

ověřovatele zápisu:

Ing. Karel Fíla,M.Sc.
Milan Matoušek

zapisovatele

paní Kubátová Radana
schvaluje

následující program:
Program:
1. Rozpočtové změny a úpravy
2. Stanovení odměn neuvolněných členů ZMČ Praha-Kunratice
3. Přehled věcných a finančních darů ZŠ Kunratice za období r. 2016
4. Veřejnoprávní smlouvy
5. Záměr požádat ÚZSM o převod vlastnictví pozemku parc.č. 1428/6
6. Dotazy, připomínky, podněty

K bodu 1a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.1a/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 14,50 tis. Kč pro Místní knihovnu:
Doklad HMP 3008, obě strany účelový znak UZ 81:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
14,50 tis. Kč
Výdaj:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy,
14,50 tis. Kč
Doklad vlastní řady, UZ 81:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-14,50 tis. Kč
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učební pomůcky, tisk
14,50 tis. Kč
18.1a/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.5.2017.
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K bodu 1b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.1b/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 2., zvýšení o 157,00 tis. Kč, příjem doplatku odvodu za rok 2016 z výherních
hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
157,00 tis. Kč
Výdaj:
- par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, SK Slovan
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
39,30 tis. Kč
- par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, TJ Sokol,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
39,20 tis. Kč
- par. 4344 sociální rehabilitace,
pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům,
60,00 tis. Kč
- par. 3599 ostatní zdravotnická činnost,
pol. 5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem, Polovina nebe 5,00 tis. Kč
- par. 3319 záležitosti kultury,
pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům, NaKole
5,00 tis. Kč
- par. 3319 záležitosti kultury,
8,50 tis. Kč
pol. 5499 neinvestiční transfery obyvatelstvu, zájezdy seniorů
Doklad a účelový znak podle následného sdělení odboru rozpočtu MHMP.
Rozdělení již v rozpočtu zahrnutého nevyčerpaného odvodu z her roku 2016 bude vlastním
dokladem upraveno v souladu s finančním vypořádáním takto:
část na sportovní výchovu mládeže
249,50 tis. Kč
část na sport obecně
149,50 tis. Kč
18.1b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.5.2017.
K bodu 1c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.1c/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 3., ponechání 18 545,60 tis. Kč nedočerpaných investičních dotací HMP
roku 2016 na stavby v Základní škole:
Výdaje:
par. 3113 základní školy, pol. 5137 drobný dlouhodobý majetek, vybavení tříd 180,00 tis. Kč
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby, přístavba tříd, spoluúčast HM
2 199,30 tis. Kč
rozšíření kapacity, ORG 41754
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby,
rozšíření školní jídelny, ORG 80325
5 371,30 tis. Kč
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby
stará budova-výměna oken a kotlů, ORG 80326
10 795,00 tis. Kč
vyrovnání dokladu (členění podle ORG):
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
18 545,60 tis. Kč
Doklad a účelový znak podle následného sdělení odboru rozpočtu MHMP.
18.1c/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.5.2017.

Strana 2 (celkem 7)

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 5. 4. 2017

K bodu 1d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.1d/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 4., zvýšení o investiční dotaci HMP 3 000,0 tis. Kč na Rekonstrukci hasičské
zbrojnice:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
3 000,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 5512 požární ochrana, pol. 6121 budovy, haly, stavby,
3 000,00 tis. Kč
Obě strany označeny číslem stavby ORG 80155, doklad a účelový znak podle následného
sdělení odboru rozpočtu MHMP.
18.1d/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.5.2017
K bodu 1e
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.1e/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 5., zvýšení o investiční dotaci HMP 20 000,0 tis. Kč na Plošné rekonstrukce
komunikací Kunratice:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
20 000,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly, stavby
20 000,00 tis. Kč
Doklad, účelový znak a číslo stavby podle následného sdělení odboru rozpočtu MHMP.
18.1e/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.5.2017.
K bodu 1f
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.1f/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 1., přesun uvolněných vlastních zdrojů v návaznosti na schválená opatření
HMP:
snižuje se:
- par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby,
rozšíření školní jídelny, ORG 80325
-4 071,30 tis. Kč
- par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby
stará budova-výměna oken a kotlů, ORG 80326
-10 000,00 tis. Kč
- par. 2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly, stavby
-10 000,00 tis. Kč
- par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, SK Slovan
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-39,30 tis. Kč
- par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, TJ Sokol,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-39,20 tis. Kč
- par. 4344 sociální rehabilitace,
pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům,
-60,00 tis. Kč
- par. 3319 záležitosti kultury,
-5,00 tis. Kč
pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům, NaKole
- par. 3319 záležitosti kultury,
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pol. 5499 neinvestiční transfery obyvatelstvu, zájezdy seniorů
celkem
přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 6901 rezervy kapitálových výdajů

-8,50 tis. Kč
-24 223,30 tis. kč
23 573,30 tis. Kč
650,00 tis. Kč

18.1f/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.5.2017.
K bodu 1g
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.1g/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 2., posílení par. 3745 veřejná zeleň o 600,0 tis. Kč na Dokončení revitalizace
Zelené cesty:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 6901 rezervy kapitálových výdajů,
-600,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
600,00 tis. Kč
18.1g/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.5.2017.
K bodu 1h
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.1h/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 3., posílení par. 6112 zastupitelstva obcí o 837,00 tis. Kč- změna počtu
uvolněných zastupitelů a změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb.:
snižuje se:
-837,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
přesouvá se na par. 6112 zastupitelstva obcí:
pol. 5023 odměny členů zastupitelstev
625,60 tis. Kč
pol. 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení
155,00 tis. Kč
pol. 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění
56,40 tis. Kč
Návazně budou upraveny také položky rozpočtující převody sociálního fondu (par. 6330, pol.
4134, 4139, 5342, 5345), jimiž se poměr příjmů a výdajů rozpočtu nemění.
18.1h/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.5.2017.
K bodu 1i
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.1i/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 4., posílení par. 3412 o 50,0 tis. Kč – hřiště SK Slovan:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 6901 rezervy kapitálových výdajů,
přesouvá se na:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, hřiště SK Slovan,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
18.1i/2

-50,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč

ukládá
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tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.5.2017.
K bodu 1j
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.1j/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 5., posílení par. 3113, zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole o
20,00 tis. Kč na výdaje spojené s párovou výukou a posílení pol. 5194 o 45,00 tis. Kč na
zakoupení knih pro první třídy
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-65,00 tis. Kč
přesouvá se na par. 3113 základní školy:
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO
20,00 tis. Kč
pol. 5194 věcné dary
45,00 tis. Kč
18.1j/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.5.2017.
K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.2/1
bere na vědomí
nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
18.2/2
stanovuje
měsíční odměnu v maximální výši v aktuálním znění přílohy nařízení vlády č. 37/2003 Sb. pro
neuvolněné členy zastupitelstva.
s účinností od 1. 1. 2017
18.2/3
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 18.2/2
Termín: ihned

ukládá

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.3/1
bere na vědomí
- Přehled věcných a finančních darů poskytnutých ZŠ v roce 2016.
- Informaci o tom, že MŠ nebyly poskytnuty v roce 2016 žádné věcné ani finanční dary.
k bodu 4a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.4a/1
bere na vědomí
- žádost SK Slovan Kunratice z.s. čj. MC P-KU 3402/2016 doplněnou o Výroční zprávu SK
Slovan za rok 2016 čj. MC P-KU 858/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části
Praha-Kunratice v roce 2017
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části PrahaKunratice SK Slovanu Kunratice, z.s., v roce 2017
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18.4a/2
rozhoduje
poskytnout dotaci z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice v roce 2017 SK Slovanu
Kunratice, z.s. ve výši 300.000,- Kč na účely uvedené v žádosti čj. MC P-KU 3402/2016
18.4a/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice SK
Slovanu Kunratice, z.s. v roce 2017 ve výši 300.000,- Kč
18.4a/4
ukládá
- starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 18.4a/3
- Termín: ihned
k bodu 4b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.4b/1
bere na vědomí
- žádost Z.S. Start 98 Praha-Kunratice čj. MC P-KU 327/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu
Městské části Praha-Kunratice v roce 2017
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části PrahaKunratice Z.S. Start 98 Praha-Kunratice v roce 2017
18.4b/2
rozhoduje
poskytnout dotaci z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice ve výši 200.000,- Kč Z.S. Start 98
Praha-Kunratice v roce 2017 za podmínek uvedených v žádosti
184b/3
schvaluje
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice s Z.S.
Start 98 v roce 2017 ve výši 200.000,- Kč
18.4b/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 18.4b/3
Termín: ihned
k bodu 4c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.4c/1
bere na vědomí
- žádost TJ Sokol Kunratice čj. MC P-KU 187/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské
části Praha-Kunratice v roce 2017
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části PrahaKunratice TJ Sokol Kunratice v roce 2017
18.4c/2
rozhoduje
poskytnout dotaci z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice ve výši 200.000,- Kč TJ Sokolu
Kunratice v roce 2017 za podmínek a na účel uvedených v žádosti
18.4c/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice s TJ
Sokol Kunratice v roce 2017 na výši 200.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení
18.4c/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 18.4c/3 tohoto usnesení
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Termín: ihned
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
18.5./1
souhlasí
s návrhem požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod
vlastnictví pozemku parc.č. 1428/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Šeberov, území
MČ Praha-Kunratice, za účelem sjednocení vlastnictví pozemků a účelové komunikace
s nezpevněným povrchem.
18.5./2
ukládá
starostce postoupit tento záměr Radě HMP. Termín do 30. 4. 2017

Ověřovatelé

Ing. Karel Fíla,M.Sc

........………………………

Milan Matoušek

…………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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