
U S N E S E N Í

Z 7. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE   25. 7. 2011

Zastupitelstvo MČ v o l í 
návrhovou komisi ve složení paní Hilmarová Petra

Ing. Vrba Jaroslav

ověřovatele zápisu: Ing. Potluka Oto
pan Vraný Jiří

zapisovatele paní Danu Krejčovou 

s c h v a l u j e
následující program:

Program:

1)   Úpravy rozpočtu Městské části Praha-Kunratice pro rok 2011 
2)   Prověření průběhu zakázky rekonstrukce školní jídelny 
3)   Návrh na celoměstsky významné změny Územního plánu sídelního 
        útvaru hl. m. Prahy
4)    Dotazy, připomínky a podněty

K     bodu 1  
7.1a/1 Zastupitelstvo MČ  Praha Kunratice                         b e r e  n a  v ě d o m í
návrh úpravy rozpočtu č. 4., přesun mezi paragrafy 6112 zastupitelstva obcí a 6171 činnost 
místní správy v oblasti mzdových prostředků:

v paragrafu 6112 zastupitelstva obcí se snižuje:
pol. 5023 odměny členů zastupitelstva obcí (397 120,00 Kč) -397,10 tis. Kč
pol. 5031 povinné pojistné na soc. zabezpečení a pol. zam. (99 280,00 Kč) -99,30 tis. Kč
pol. 5032 povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění (35 741,00 Kč) -35,70 tis. Kč
v paragrafu 6171 činnost místní správy se snižuje:
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby (17 500,00 Kč) -17,50 tis. Kč
na paragraf 6171 činnost místní správy se přesouvá:
na pol. 5011 platy zaměstnanců 397,10 tis. Kč
na pol. 5011 platy zaměstnanců 17,50 tis. Kč
na pol. 5031 povinné pojistné na soc. zabezpečení a pol. zam. 99,30 tis. Kč
na pol. 5032 povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění 35,70 tis. Kč.
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7.1a/2 Zastupitelstvo MČ  Praha Kunratice                        s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu č. 4., přesun mezi paragrafy 6112 zastupitelstva obcí a 6171 činnost místní 
správy v oblasti mzdových prostředků:
v paragrafu 6112 zastupitelstva obcí se snižuje:
pol. 5023 odměny členů zastupitelstva obcí (397 120,00 Kč) -397,10 tis. Kč
pol. 5031 povinné pojistné na soc. zabezpečení a pol. zam. (99 280,00 Kč) -99,30 tis. Kč
pol. 5032 povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění (35 741,00 Kč) -35,70 tis. Kč
v paragrafu 6171 činnost místní správy se snižuje:
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby (17 500,00 Kč) -17,50 tis. Kč
na paragraf 6171 činnost místní správy se přesouvá:
na pol. 5011 platy zaměstnanců 397,10 tis. Kč
na pol. 5011 platy zaměstnanců 17,50 tis. Kč
na pol. 5031 povinné pojistné na soc. zabezpečení a pol. zam. 99,30 tis. Kč
na pol. 5032 povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění 35,70 tis. Kč.

7.1a/3 Zastupitelstvo  MČ Praha Kunratice                        u k l á d á
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.8.2011.

7.1b/1 Zastupitelstvo MČ  Praha Kunratice                         b e r e  n a  v ě d o m í
návrh úpravy rozpočtu č. 5., přesun uvnitř paragrafu 3111 předškolní zařízení:
v paragrafu 3111 předškolní zařízení se snižuje:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek -70,00 tis. Kč
a přesouvá se na:
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 70,00 tis. Kč
doplňuje se účelový znak 12.

7.1b/2 Zastupitelstvo MČ  Praha Kunratice                        s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu č. 5., přesun uvnitř paragrafu 3111 předškolní zařízení:
v paragrafu 3111 předškolní zařízení se snižuje:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek -70,00 tis. Kč
a přesouvá se na:
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 70,00 tis. Kč
doplňuje se účelový znak 12.

7.1b/3 Zastupitelstvo  MČ Praha Kunratice                        u k l á d á
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.8.2011.

7.1c/1 Zastupitelstvo MČ  Praha Kunratice                         b e r e  n a  v ě d o m í
návrh úpravy rozpočtu č. 6., přesun 26,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu na opravu stříšky původní 
budovy Základní školy:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy ORJ 10 -26,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, pol. 5171 opravy a udržování ORJ 04 26,00 tis. Kč.
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7.1c/2 Zastupitelstvo MČ  Praha Kunratice                        s c h v a l u j e
úpravu  rozpočtu  č.  6.,  přesun 26,00 tis.  Kč z rezerv  rozpočtu  na  opravu  stříšky  původní 
budovy Základní školy:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy ORJ 10 -26,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, pol. 5171 opravy a udržování ORJ 04 26,00 tis. Kč.

7.1c/3 Zastupitelstvo  MČ Praha Kunratice                        u k l á d á
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.8.2011.

7.1d/1 Zastupitelstvo MČ  Praha Kunratice                         b e r e  n a  v ě d o m í
návrh  úpravy rozpočtu  č.  7.,  přesun 403,00 tis.  Kč z rezerv  rozpočtu  na  výměnu střechy 
objektu TJ Sokol Kunratice:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, 
pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10 -403,00 tis. Kč

přesouvá se na:
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 06, TJ Sokol,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 403,00 tis. Kč.
     Částka znamená příspěvek jak na rok 2011 tak i na rok 2012 celkem a MČ si bude 
nárokovat pronájem prostor na dvě akce v obou letech zdarma.

7.1d/2 Zastupitelstvo MČ  Praha Kunratice                        s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu č. 7., přesun 403,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu na výměnu střechy objektu TJ 
Sokol Kunratice:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, 
pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10 -403,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 06, TJ Sokol,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 403,00 tis. Kč.
     Částka znamená příspěvek jak na rok 2011 tak i na rok 2012 celkem a MČ si bude 
nárokovat pronájem prostor na dvě akce v obou letech zdarma.

7.1d/3 Zastupitelstvo  MČ Praha Kunratice                        u k l á d á
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.8.2011.

K     bodu 2  
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.2./1 b e r e  n a  v ě d o m í

Strana 3 (celkem 4)



Usnesení ze 7. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 25.7.2011

zprávu  Kontrolního  výboru  MČ  Praha-Kunratice  o  provedení  kontroly  průběhu  zakázky 
„Rekonstrukce a přístavba budovy školní jídelny s využitím pro další třídy MŠ“, dle platné 
legislativy a i z pohledu řádného hospodáře, viz přílohu č. 1 a 2.

7.2./2  k o n s t a t u j e

že  nedošlo  k  žádnému  pochybení  v průběhu  výběrového  řízení  zakázky  „Rekonstrukce  a 
přístavba budovy školní jídelny s využitím pro další třídy MŠ“ a ani k žádnému pochybení, 
které by znamenalo porušení smlouvy se stavební firmou FITAZ, s.r.o.

K     bodu 3  
Zastupitelstvo MČ
7.3/1                                               b e r e   n a   v ě d o m í 
žádost náměstka primátora hl. m. Prahy ze dne 16.6. 2011 o zaslání podnětů na celoměstsky 
významné změny na území příslušných městských částí 

7.3/2                                               n a v r h u j e 
provést  následující  změny  Územního  plánu  sídelního  útvaru  hl.  m.  Prahy  celoměstského 
významu:

- zařadit mezi veřejně prospěšné stavby část obchvatu Kunratic severně od Dobronické ulice 
dle konceptu nového územního plánu

-  doplnit  do  Změny  Z1000/00  Územního  plánu  sídelního  útvaru  hl.  m.  Prahy  (Opatření 
obecné  povahy  č.  6),  přílohy  č.  1,  Oddílu  5  k odstavci  5a)VOP –  vodní  toky  a  plochy, 
plavební kanály jako přípustné funkční využití vodních ploch (tj. ostatních vodních cest dle 
ust.  par.  3  odst.  1  zákona o vnitrozemské plavbě),  případně přípustné  doplňkové funkční 
využití  vodních  ploch  (opět  ostatních  vodních  cest  dle  ust.  par.  3  odst.  1  zákona  o 
vnitrozemské plavbě) umístění plovoucích zařízení o maximální velikosti 2x5m 

7.3/3                                               u k l á d á
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 7.3/2 ředitelce Odboru územního plánu 
Magistrátu hl. m. Prahy, termín do 1.8.2011

Ověřovatelé Ing. Potluka Oto

pan Vraný Jiří  

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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