
U S N E S E N Í 
 

Z 6. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA M Č PRAHA - KUNRATICE 
ZE DNE   27.6.2011 

 
 
Zastupitelstvo MČ v o l í  
návrhovou komisi ve složení pan Vraný Jiří 
 Ing. Langr Miloš 
 
ověřovatele zápisu: paní Hilmarová Petra 
  Ing. Vrba Jaroslav 
 
zapisovatele  paní Jitku Voříškovou 
 
 s c h v a l u j e 
následující program: 
 
 
 
Program :  
1) Závěrečný účet Městské části Praha-Kunratice za rok 2010 včetně Zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření MČ v roce 2010 
2) Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti Městské části Praha-

Kunratice roku 2010 
3) Změna a úpravy rozpočtu M ěstské části Praha-Kunratice pro rok 2011  
4) Různé 
 
 
 
 
K bodu 1 
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice 
6./1/1. b e r e  n a  v ě d o m í 
- návrh závěrečného účtu MČ za rok 2010 
v hlavní činnosti s tímto výsledkem hospodaření:  
objem příjmů 60 092 940,02 Kč 
objem výdajů 71 589 599,79 Kč 
rozdíl příjmů a výdajů (schodek krytý financováním) -11 496 659,77 Kč 
v hospodářské činnosti s tímto výsledkem hospodaření: 
výnosy 38 850 671,38 Kč 
náklady 6 518 334,64 Kč 
hospodářský výsledek před zdaněním 32 332 336,74 Kč 
hospodářský výsledek po zdanění 26 187 244,66 Kč; 
- 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 v Městské části Praha-Kunratice, dokladově v úřadu MČ za 
období od 1.1.2010 do 31.12.2010 ze dne 29.4.2011, městské části kontrolním orgánem 
předané dne 9.5.2011; 
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- Příkaz starostky MČ Praha-Kunratice k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumávání 
hospodaření ze dne 23.5.2011 včetně termínu k jejich odstranění a způsob splnění úkolů 
vedoucích k jejich odstranění; 
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.6.2011 souhlasit 
s hospodařením MČ za rok 2010 s výhradami ke zjištěným chybám a nedostatkům uvedeným 
ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 9.5.2011; 
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.6.2011 přijmout 
opatření k odstranění zjištěných chyb a nedostatků tak jak jsou uvedena v Příkaze starostky ze 
dne 23.5.2011. 
 
6.1/2.  s o u h l a s í 
- s hospodařením MČ roku 2010  s  v ý h r a d a m i    ke zjištěným chybám a nedostatkům 
uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 
ve znění pozdějších předpisů v Městské části Praha-Kunratice, dokladově v úřadu MČ za 
období od 1.1.2010 do 31.12.2010 ze dne 29.4.2011, Městské části kontrolním orgánem 
předané dne 9.5.2011; 
- s opatřeními k odstranění zjištěných chyb a nedostatků tak jak jsou uvedena v Příkaze 
starostky ze dne 23.5.2011 a přijímá je.  
 
6.1/3.  u k l á d á 
- starostce MČ podat do 12.7.2011 písemnou informaci MHMP o rozhodnutí tohoto bodu a o 
přijetí opatření k nápravě nedostatků;  
-tajemnici zajistit plnění opatření vedoucí k odstranění nedostatků, tak jak jsou uvedena 
v Příkazu starostky ze dne 23.5.2011. 
 
- 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. 
 
 
 
K bodu 2 
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice 
6.2/1.  b e r e  n a  v ě d o m í 
- hospodářský výsledek hospodářské činnosti roku 2010 po zdanění, který činí 26 187 244,66 
Kč; 
- nerozdělený zisk hospodářské činnosti roku 2010, který činí 2 925 691,00 Kč; 
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2010: 
hospodářský výsledek po zdanění, 26 187 244,66 Kč, převést na účet 432, nerozdělený zisk, 
s tím, že do konce roku bude rozhodnuto o tom, zda a v jaké výši provést převod části 
prostředků do fondu Domu s chráněnými byty a pro posílení rozpočtu hlavní činnosti; 
- návrh na uzavření smlouvy MČ o zřízení termínovaného vkladu pro dočasně volné 
prostředky nerozděleného zisku ve výši 27 500 000,00 Kč na dobu 15 měsíců u Raiffeisen 
BANK, a.s., pobočka Olbrachtova 9, Praha 4; 
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-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 8.6.2011 návrh schválit. 
 
6.2/2.  s o u h l a s í 
- s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2010: 
hospodářský výsledek po zdanění, 26 187 244,66 Kč, převést na účet 432, nerozdělený zisk, 
s tím, že do konce roku bude rozhodnuto o tom, zda a v jaké výši provést převod části 
prostředků do fondu Domu s chráněnými byty a pro posílení rozpočtu hlavní činnosti; 
- s návrhem na uzavření smlouvy MČ o zřízení termínovaného vkladu pro dočasně volné 
prostředky nerozděleného zisku ve výši 27 500 000,00 Kč na dobu 15 měsíců u Raiffeisen 
BANK, a.s., pobočka Olbrachtova 9, Praha 4. 
 
6.2/3.  u k l á d á 
tajemnici ÚMČ zajistit provedení opatření v souladu s finančními předpisy; 
starostce MČ zajistit uzavření smlouvy o vkladu v co nejkratším termínu. 
 
 
 
K bodu 3 
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice  
6.3a/1.  b e r e  n a  v ě d o m í 
návrh změny rozpočtu č. 7., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 560,30 tis. Kč pro Mateřskou 
školu Kunratice a Základní školu Kunratice na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství: 
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 560,30 tis. Kč 
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení 
            pol. 5331 neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 150,70 tis. Kč 
            par. 3113 základní školy,  
            pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 409,60 tis. Kč 
Označení obou stran bude ORJ 04, UZ 96, doklad 8015. 
 
6.3a/2. s c h v a l u j e 
změnu rozpočtu č. 7., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 560,30 tis. Kč pro Mateřskou školu 
Kunratice a Základní školu Kunratice na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství: 
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 560,30 tis. Kč 
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení 
            pol. 5331 neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 150,70 tis. Kč 
            par. 3113 základní školy,  
            pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 409,60 tis. Kč 
Označení obou stran bude ORJ 04, UZ 96, doklad 8015. 
 
6.3a/3.  u k l á d á 
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 1.7.2011. 
 
 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice  
6.3b/1. b e r e  n a  v ě d o m í 
-návrh úpravy rozpočtu č. 1., přesun 901,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu na příspěvky 
organizacím činným v Kunraticích podle důvodové zprávy: 
snižuje se:   
par. 6409 ostatní činnosti,  
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pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10 -498,00 tis. Kč 
přesouvá se na: 
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06, SK Slovan, 
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 300,00 tis. Kč 
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 06, FBC Start 98, 
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 70,00 tis. Kč 
par. 6409 ostatní činnosti, ORJ 10, o.s. Rozvoj Zel. údolí 
pol. 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 58,00 tis. Kč 
par. 4339 ost. soc. péče a pomoc rodině, ORJ 05, Rod. centrum 
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 50,00 tis. Kč 
par. 3421 využití volného času dětí a mládeže, ORJ 04, Junák  
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 20,00 tis. Kč 
celkem přesun 498,00 tis. Kč; 
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.6.2011 schválit 
úpravu č. 1. 
 
6.3b/2.   s c h v a l u j e 
úpravu rozpočtu č. 1., přesun 901,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu na příspěvky organizacím 
činným v Kunraticích podle důvodové zprávy: 
snižuje se:   
par. 6409 ostatní činnosti,  
pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10 -498,00 tis. Kč 
přesouvá se na: 
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06, SK Slovan, 
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 300,00 tis. Kč 
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 06, FBC Start 98, 
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 70,00 tis. Kč 
par. 6409 ostatní činnosti, ORJ 10, o.s. Rozvoj Zel. údolí 
pol. 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 58,00 tis. Kč 
par. 4339 ost. soc. péče a pomoc rodině, ORJ 05, Rod. centrum 
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 50,00 tis. Kč 
par. 3421 využití volného času dětí a mládeže, ORJ 04, Junák  
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 20,00 tis. Kč 
celkem přesun 498,00 tis. Kč. 
 
6.3b/3.  u k l á d á 
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 1.7.2011. 
 
 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice  
6.3c/1  b e r e  n a  v ě d o m í 
návrh úpravy rozpočtu č. 2., přesun 10,00 tis. Kč z paragrafu 4344 sociální rehabilitace: 
snižuje se: 
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05, 
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím -10,00 tis. Kč 
přesouvá se na: 
par. 3330 činnosti registrovaných církví a náboženských společností, ORJ 06, 
pol. 5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 10,00 tis. Kč. 
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6.3c/2.   s c h v a l u j e 
úpravu rozpočtu č. 2., přesun 10,00 tis. Kč z paragrafu 4344 sociální rehabilitace: 
snižuje se: 
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05, 
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím -10,00 tis. Kč 
přesouvá se na: 
par. 3330 činnosti registrovaných církví a náboženských společností, ORJ 06, 
pol. 5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 10,00 tis. Kč. 
 
6.3c/3  u k l á d á 
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 1.7.2011. 
 
 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice  
6.3d/1.  b e r e  n a  v ě d o m í 
- návrh úpravy rozpočtu č. 3., zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole o 584,00 tis. 
Kč na výdaje spojené s dokončením přestavby budovy školní jídelny: 
snižuje se: 
par. 5311 bezpečnost a veřejný pořádek, ORJ 07, 
pol. 6121 budovy, haly, stavby -584,00 tis. Kč 
přesouvá se na: 
par. 3113 základní školy, ORJ 04, 
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO 484,00 tis. Kč 
par. 3113 základní školy, ORJ 04, 
pol. 6351 investiční transfery zřízeným PO 100,00 tis. Kč; 
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.6.2011 schválit 
úpravu č. 3. 
 
6.3d/2.   s c h v a l u j e 
úpravu rozpočtu č. 3., zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole o 584,00 tis. Kč na 
výdaje spojené s dokončením přestavby budovy školní jídelny: 
snižuje se: 
par. 5311 bezpečnost a veřejný pořádek, ORJ 07, 
pol. 6121 budovy, haly, stavby -584,00 tis. Kč 
přesouvá se na: 
par. 3113 základní školy, ORJ 04, 
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO 584,00 tis. Kč 
par. 3113 základní školy, ORJ 04, 
pol. 6351 investiční transfery zřízeným PO 100,00 tis. Kč; 
 
6.3d/3.  u k l á d á 
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 1.7.2011. 
 
 
 
K bodu 4 
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice  
5.2/1  p o v ě ř u j e  
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Ing. Langra vypracováním otázek pro Ing. Kaňáka z firmy IKIS ohledně průběhu výběrového 
řízení na realizaci víceprací rekonstrukce ŠJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé pan                    Ing. Vrba Jaroslav 
 
 paní                  Hilmarová Petra 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Ivana Kabelová 
starostka MČ Praha – Kunratice 


