USNESENÍ
Z 5. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 30.5.2011
Zastupitelstvo MČ
návrhovou komisi ve složení
ověřovatele zápisu:
zapisovatele

volí
Bc. Martin Preiss
MUDr. Miloslav Mandík
Vladimír Horký
Ing. Oto Potluka
paní Jitku Voříškovou
schvaluje

následující program:
Program :
1) Rozpočtové změny č. 2-6
2) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi MČ a spol. SCIONIUS, a.s.
3) Záměr na rekonstrukci čp. 57 na zdravotní středisko
4) Dar majitelům pozemků č. parc. 1479/2 a 1479/3 v k.ú. Šeberov
5) Podnět hl. m. Praze na vykoupení pozemku č. parc. 2466/4 v k.ú. Kunratice
6) Revokace usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice k bodu 1.3 přijatého na 1. –
ustavujícím zasedání dne 15.11.2010
7) Žádost advokátní kanceláře v zastoupení společnosti PROXIMA PARTNER, s.r.o. o
přehodnocení nesouhlasného stanoviska ze dne 25.5.2010 a výzva k jednání
8) Různé
K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
5/1a/1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci 45,40 tis. Kč ze státního rozpočtu
na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011:
Příjem: pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery
z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
45,40 tis. Kč
Výdaj:
par. 6149 ostatní všeobecná vnitřní správa, pol. 5021 ostatní osobní výdaje
37,50 tis. Kč
par. 6149 ostatní všeobecná vnitřní správa, pol. 5139 nákup materiálu
7,90 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 98005 a číslem dokladu 6013, ORJ 09.
5.1a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci 45,40 tis. Kč ze státního rozpočtu na
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011:
Příjem: pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery
z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
45,40 tis. Kč
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Výdaj:
par. 6149 ostatní všeobecná vnitřní správa, pol. 5021 ostatní osobní výdaje
37,50 tis. Kč
par. 6149 ostatní všeobecná vnitřní správa, pol. 5139 nákup materiálu
7,90 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 98005 a číslem dokladu 6013, ORJ 09.
5.1a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2011.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
5.1b/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 50,00 tis. Kč na zkoušky
zvláštní odborné způsobilosti:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
50,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení a vzdělávání 50,00 tis. Kč
Obě strany doklad 8003, ÚZ 81, ORJ 09.
5.1b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 50,00 tis. Kč na zkoušky zvláštní
odborné způsobilosti:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
50,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení a vzdělávání 50,00 tis. Kč
Obě strany doklad 8003, ÚZ 81, ORJ 09.
5.1b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2011.

Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
5.1c/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 4., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 11,90 tis. Kč pro Místní
knihovnu:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
11,90 tis. Kč
Výdaj: par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učeb. pomůcky, tisk 11,90 tis. Kč
Obě strany doklad 8011, UZ 81, ORJ 06;
5.1c/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 4., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 11,90 tis. Kč pro Místní knihovnu:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
11,90 tis. Kč
Výdaj: par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učeb. pomůcky, tisk 11,90 tis. Kč
Obě strany doklad 8011, UZ 81, ORJ 06.
5.1c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2011.

Strana 2 (celkem 6)

Usnesení z 5. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 29.5.2011

Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
5.1d/1
bere na vědomí
změnu rozpočtu č. 5., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 130,30 tis. Kč pro Základní školu na
integraci žáků v období 1.1.-31.8.2011 – mzdové náklady asistentů pedagoga:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
130,30 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím
130,30 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91, číslem dokladu 8006, ORJ 04.
5.1d/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 5., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 130,30 tis. Kč pro Základní školu na
integraci žáků v období 1.1.-31.8.2011 – mzdové náklady asistentů pedagoga:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
130,30 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím
130,30 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91, číslem dokladu 8006, ORJ 04.
5.1d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2011.
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
5.1e/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 6., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 70,00 tis. Kč určenou pro
Základní školu Kunratice na protidrogovou prevenci:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
70,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
70,00 tis. Kč
Označení obou stran bude ORJ 04, UZ 81, doklad 8009.
5.1e/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 6., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 70,00 tis. Kč určenou pro Základní
školu Kunratice na protidrogovou prevenci:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
70,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
70,00 tis. Kč
Označení obou stran bude ORJ 04, UZ 81, doklad 8009.
5.1e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2011.
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K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
5.2/1
bere na vědomí
návrh spol. SCIONIUS, a.s. na prodloužení termínů uvedených v Nájemní smlouvě
k pozemkovým parcelám parc. č. 2380/16, 2380/149 a 2380/150 uzavřené mezi Městskou
částí Praha-Kunratice a spol. SCIONIUS, a.s. dne 29.ledna 2009 a k pozemkové parcele par.
č. 2526/1 uvedené v Dodatku č. 1 uzavřeném mezi Městskou části Praha-Kunratice a spol.
SCIONIUS, a.s. dne 9.4.2009, následovně:
termín pro vydání Územního rozhodnutí
termín pro vydání Stavebního povolení
termín kolaudace

do 31.10.2011
do 31.7.2012
do 31.12.2013

5.2/2
schvaluje
prodloužení termínů uvedených v Nájemní smlouvě k pozemkovým parcelám č. 2380/16,
2380/149 a 2380/150 uzavřené mezi Městskou částí Praha-Kunratice a spol. SCIONIUS, a.s.
dne 29. ledna 2009 a k pozemkové parcele parc. č. 2526/1 uvedené v Dodatku č. 1 uzavřeném
mezi Městskou části Praha-Kunratice apol. SCIONIUS, a.s. dne 9.4.2009, následovně:
termín pro vydání Územního rozhodnutí
do 31.10.2011
termín pro vydání Stavebního povolení
do 31.7.2012
termín kolaudace
do 31.12.2013
s tím, že po dobu prodloužení nebude MČ Praha-Kunratice vymáhat po spol. SCIONIUS, a.s.
smluvní pokutu dle čl. 13.3. Nájemní smlouvy.
5.2/3
ukládá
starostce uzavřít Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě se spol. SCIONIUS, a.s., Termín ihned.

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
5.3/1
bere na vědomí
architektonickou studii rekonstrukce čp. 57 na zdravotní středisko, varianty C a D, zprávu o
stavebně technickém průzkumu objektu čp. 57, odhad nákladů na rekonstrukci a doporučení
z porady starostky ze dne 16.5.2011 zvolit rekonstrukci ve variantě D, včetně výměny zhlaví
stávajících nosných trámů a výměny stropů.
5.3/2
souhlasí
se záměrem rekonstrukce čp. 57 na zdravotní středisko dle architektonické studie
architektonické, projektové, inženýrské a interiérové společnosti STOPRO, s.r.o. ve variantě
D, včetně výměny zhlaví stávajících nosných trámů a výměny stropů.
5.3/3
ukládá
starostce zajistit realizaci záměru, termín do 31.12.2013
K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
5.4/1

bere na vědomí
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návrh na odsouhlasení finančního daru p. Ladislavu Havrdovi a manželům Novotným ve výši
86.000,- Kč za umožnění příjezdu a manipulaci v místě výpusti odpadních vod na části
pozemků č. parc. 1479/2 a 1479/3 v k.ú. Šeberov v období od 05/2011 do 05/2012
5.4/2
souhlasí
s finančním darem p. Ladislavu Havrdovi a manželům Novotným ve výši 86.000,- Kč za
umožnění příjezdu a manipulaci v místě výpusti odpadních vod na části pozemků č. parc.
1479/2 a 1479/3 v k.ú. Šeberov v období od 05/2011 do 05/2012
5.4/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí, termín dle Smlouvy darovací

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
5.5/1
bere na vědomí
vyjádření Doc. Dr. Jana Farkače, CSc. k územní ochraně Obory Bažantnice resp. Zámeckého
parku v Kunraticích a doporučení Občanského sdružení Pro Kunratice, aby hl. m. Praha
odkoupilo pozemkovou parcelu parc. č. 2466/4 za účelem posílení zeleně Obory Bažantnice.
5.5/2
doporučuje
hl.m. Praze vykoupit pozemkovou parcelu parc. č. 2466/4, scelit jí s Oborou Bažantnice na
pozemkové parcele parc. č. 1660/1 za účelem posílení zeleně Bažantnice a vybudování
nového vstupu do Bažantnice z ulice Poběžovická.
5.5/3
ukládá
starostce postoupit usnesení hl. m. Praze, termín do 30.6.2011.

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
5.6/1
bere na vědomí
- návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice k bodu 1.3 přijatého na 1.
ustavujícím zasedání dne 15.11.2010
- návrh na stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice na 2
(starosta a 1 zástupce starosty)
5.6/2
revokuje
usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice k bodu 1.3 přijatého na 1. – ustavujícím zasedání
dne 15.11.2010
5.6/3
stanovuje
počet uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice na 2 (starosta a 1 zástupce
starosty)
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K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
5.7/1
bere na vědomí
žádost advokátní kanceláře Pechlát + Kaše-Lukschová čj. 480/2011 ze dne 27.2.2011
v právním zastoupení společnosti PROXIMA PARTNER, s.r.o. o přehodnocení
nesouhlasného stanoviska ze dne 25.5.2010 a výzvu k jednáoní
5.7/2
nesouhlasí
s tím, aby pozemky č. parc. 2356/3, 2356/197 a 2462 v k.ú. Kunratice byly využity pro stavbu
přípojek NN, vodovodu a kanalizace pro přístaviště Na Šeberáku na k.ú. Kunratice
5.7/3
s návrhem odpovědi dle přílohy

souhlasí

5.5/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 7.5/2 a 7.5/3 advokátní kanceláři
Pechlát+Kaše-Lukschová, termín do 6.5.2011

Ověřovatelé

pan

.....................................

paní

......................................

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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