USNESENÍ
Z 9. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 24.10.2011

Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing. Vrba Jaroslav
pan Horký Vladimír
bc. Preiss Martin

ověřovatele zápisu:

pan Vraný Jiří
paní Hilmarová Petra

zapisovatele

paní Jitku Voříškovou
schvaluje

následující program:

Program:
1) Žádost společnosti Real Estate Developer o přímé odkoupení pozemků.
2) Změny a úpravy rozpočtu Městské části Praha-Kunratice pro rok 2011.
3) Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě se spol. SCIONIUS, a.s.
4) Jmenování člena neformální skupiny pro Místní agendu 21 a jeho ustanovení
koordinátorem pro aktivity MA 21
5) Nový Organizační řád Úřadu MČ Praha-Kunratice
6) Revokace usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice k bodu 4 8. zasedání ze dne
29.8.2011 a projednání žádosti o přehodnocení nesouhlasného stanoviska MČ ze dne
25.5.2010 k přípojkám NN, vody a kanalizace pro Přístaviště Na Šeberáku
7) Dotazy, připomínky, podněty

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.1/1
bere na vědomí
žádost společnosti Real Estate Developer zastoupené Clausem M. Hablem o přímé
odkoupení částí pozemkových parcel a to parc.č. 2368/1 o výměře 621 m2 oddělené jako
parc.č. 2368/27, parc. č. 2477/1 o výměře 72 m2 oddělené jako parc.č. 2477/13 a parc.č.
2367/19 o výměře 8 m2 oddělené jako parc.č. 2367/20
9.1/2
přerušuje
projednávání bodu 1) žádost společnosti Real Estate Developer o přímé odkoupení částí
pozemků.
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K bodu 2
Zastupitelstvo MČ
9.2a/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 9. - paragrafu 2334 revitalizace říčních systémů a vodních ploch, tj.
přesun 30,00 tis. Kč uvnitř paragrafu pro rybník Ohrada a posílení o 11,50 tis. Kč pro opravu
vodoteče pod vozovkou ul. na Knížce:
snižuje se:
par. 2334 revitalizace říčních systémů a vodních ploch,
pol. 5171 opravy a udržování
-30,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, UZ 99
-11,50 tis. Kč
snížení celkem
41,50 tis. Kč
přesouvá se na par. 2334 revitalizace říčních systémů a vodních ploch,
pol. 5139 nákup materiálu
16,60 tis. Kč
pol. 5154 elektrická energie
9,10 tis. Kč
pol. 5169 nákup služeb
4,30 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování, UZ 99
11,50 tis. Kč
celkem
41,50 tis. Kč.
9.2a/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 9. - paragrafu 2334 revitalizace říčních systémů a vodních ploch, tj. přesun
30,00 tis. Kč uvnitř paragrafu pro rybník Ohrada a posílení o 11,50 tis. Kč pro opravu
vodoteče pod vozovkou ul. na Knížce:
snižuje se:
par. 2334 revitalizace říčních systémů a vodních ploch,
pol. 5171 opravy a udržování
-30,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, UZ 99
-11,50 tis. Kč
snížení celkem
41,50 tis. Kč
přesouvá se na par. 2334 revitalizace říčních systémů a vodních ploch,
pol. 5139 nákup materiálu
16,60 tis. Kč
pol. 5154 elektrická energie
9,10 tis. Kč
pol. 5169 nákup služeb
4,30 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování, UZ 99
11,50 tis. Kč
celkem
41,50 tis. Kč.
9.2a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2011.

Zastupitelstvo MČ
9. 2b/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 10., zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole o 59,00 tis. Kč
po dokončení přístavby a rekonstrukce budovy školní jídelny:
snižuje se:
par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 budovy haly, stavby, ORG 40845
-59,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy,
59,00 tis. Kč.
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím, UZ 12
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9.2b/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 10., zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole o 59,00 tis. Kč po
dokončení přístavby a rekonstrukce budovy školní jídelny:
snižuje se:
par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 budovy haly, stavby, ORG 40845
-59,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy,
59,00 tis. Kč.
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím, UZ 12
9.2b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2011.

Zastupitelstvo MČ
9. 2c/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 11., přesun 14,00 tis. Kč uvnitř paragrafu 3319 kultura:
snižuje se:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
-7,00 tis. Kč
-7,00 tis. Kč
pol. 5194 věcné dary
snížení celkem
-14,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5164 nájemné
14,00 tis. Kč
Položka nájemné po úpravě
20,00 tis. Kč
Celková výše výdajů paragrafu kultura se nemění.
9.2c/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 11., přesun 14,00 tis. Kč uvnitř paragrafu 3319 kultura:
snižuje se:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
pol. 5194 věcné dary
snížení celkem
přesouvá se na:
pol. 5164 nájemné
Položka nájemné po úpravě
Celková výše výdajů paragrafu kultura se nemění.

-7,00 tis. Kč
-7,00 tis. Kč
-14,00 tis. Kč
14,00 tis. Kč
20,00 tis. Kč

9.1c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2011.

Zastupitelstvo MČ
9. 2h/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 12, přesun 233,00 tis Kč pro realizaci stavebních úprav přeložky
přepadu studny v ul. V Rybníkách:
snižuje se:
par. 2310 pitná voda, pol. 5171 opravy a udržování
-50,00 tis. Kč
-119,00 tis. Kč
par. 5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 6121 budovy, haly, stavby
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5153 plyn
-64,00 tis. Kč
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snížení celkem
přesouvá se na:
par. 2310 pitná voda,m pol. 6121 budovy, haly, stavby

-233,00 tis. Kč
233,00 tis. Kč

9. 2h/2
schvaluje
úpravy rozpočtu č. 12, přesun 233,00 tis Kč pro realizaci stavebních úprav přeložky přepadu
studny v ul. V Rybníkách:
snižuje se:
par. 2310 pitná voda, pol. 5171 opravy a udržování
-50,00 tis. Kč
par. 5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 6121 budovy, haly, stavby
-119,00 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5153 plyn
-64,00 tis. Kč
snížení celkem
-233,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 2310 pitná voda,m pol. 6121 budovy, haly, stavby
233,00 tis. Kč
9. 2h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2011

Zastupitelstvo MČ
9. 2d/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 13., přesun vlastních neinvestičních zdrojů MČ uvnitř paragrafu
5512 požární ochrana:
snižuje se:
-66,00 tis. Kč
pol. 5132 ochranné pomůcky
pol. 5139 nákup materiálu
-4,40 tis. Kč
pol. 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
-3,00 tis. Kč
pol. 5167 služby školení a vzdělávání
-3,60 tis. Kč
-3,00 tis. Kč
pol. 5175 pohoštění
přesun celkem
-80,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
6,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva
8,00 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování
66,00 tis. Kč
přesun celkem
80,00 tis. Kč.
9.2d/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 13., přesun vlastních neinvestičních zdrojů MČ uvnitř paragrafu 5512
požární ochrana:
snižuje se:
pol. 5132 ochranné pomůcky
-66,00 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
-4,40 tis. Kč
pol. 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
-3,00 tis. Kč
pol. 5167 služby školení a vzdělávání
-3,60 tis. Kč
pol. 5175 pohoštění
-3,00 tis. Kč
přesun celkem
-80,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
6,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva
8,00 tis. Kč
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pol. 5171 opravy a udržování
přesun celkem

66,00 tis. Kč
80,00 tis. Kč.

9.2d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2011.

Zastupitelstvo MČ
9. 2e/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 145,00 tis. Kč pro Jednotku
Sboru dobrovolných hasičů:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
145,00 tis. Kč
Výdaj-paragraf 5512 požární ochrana:
pol. 5132 ochranné pomůcky
39,00 tis. Kč
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
19,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva
17,00 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb (revize, STK)
20,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování (výměna pneu)
celkem
145,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 07, doklad 8020, účelový znak 81.
9.2e/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 145,00 tis. Kč pro Jednotku Sboru
dobrovolných hasičů:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
145,00 tis. Kč
Výdaj-paragraf 5512 požární ochrana:
39,00 tis. Kč
pol. 5132 ochranné pomůcky
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
19,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva
17,00 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb (revize, STK)
20,00 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování (výměna pneu)
50,00 tis. Kč
celkem
145,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 07, doklad 8020, účelový znak 81.
9.2e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2011.

Zastupitelstvo MČ
9.2f/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 14., přesun 97,00 tis. Kč z par. 5311 pro rekonstrukci otopného
systému a ohřevu TUV v hasičské zbrojnici:
snižuje se:
par. 5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 6121 budovy, haly, stavby
-97,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 5512 požární ochrana, pol. 6121 budovy, haly, stavby
97,00 tis. Kč
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Rekonstrukce topného systému vč. projektu, pol. 6121 celkem po zvýšení

222,00 tis. Kč.

9.2f/2
ruší
projednávání bodu 2f) úprava rozpočtu č. 14, přesun 97,00 tis. Kč z par. 5311 pro
rekonstrukci otopného systému a ohřevu TUV v hasičské zbrojnici.

Zastupitelstvo MČ
9.2g/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 15., přesun vlastních zdrojů MČ 800,00 tis. Kč na projektovou
dokumentaci k rozšíření kapacity Základní školy:
snižuje se:
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 6121 budovy, haly, stavby -800,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby
800,00 tis. Kč.
9.2g/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 15., přesun vlastních zdrojů MČ 800,00 tis. Kč na projektovou
dokumentaci k rozšíření kapacity Základní školy:
snižuje se:
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 6121 budovy, haly, stavby -800,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby 800,00 tis. Kč.
9.2g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2011.

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.3/1
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 uzevřené 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 částí 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 31.10.2012
do 31.7.2013
do 31.12.2014

9.3/2
schvaluje
prodloužení termínů uvedených v Nájemní smlouvě k pozemkovým parcelám parc.č.
2380/16, 2380/149 a 2380/150 uzevřené 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 částí Praha-Kunratice a spol. SCIONIUS, a.s. dne 9.4.2009,
následovně:
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termín pro vydání Územního rozhodnutí
do 31.10.2012
termín pro vydání Stavebního povolení
do 31.7.2013
termín kolaudace
do 31.12.2014
s tím, že po dobu prodloužení nebude MČ Praha-Kunratice vymáhat po spol. SCIONIUS, a.s.
smluvní pokutu dle čl. 13.3. Nájemní smlouvy.
9.3/3
ukládá
starostce uzavřít Dodatek č. 5 k Nájemní smlouvě se spol. SCIONIUS, a.s., termín ihned.

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.4/1
ustanovuje
- koordinátorem pro aktivity Místní agendy 21 Ing. Lenku Alinčovou
9.4/2
jmenuje
členkou neformální skupiny pro Místní agendy 21 Ing. Lenku Alinčovou
9.4/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 9.4. MCN, o.p.s., termín ihned

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.5/1
bere na vědomí
Důvodovou zprávu tajemnice MČ
a) o nutné změně v organizační a funkční struktuře Úřadu MČ
b) návrh nového Organizačního řádu Úřadu Městské části Praha-Kunratice a jeho přílohorganizační a funkční struktury včetně přiložené důvodové zprávy
9.5/2
projednávání bodu 5

přerušuje

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.6/1
bere na vědomí
„Rámcové představení projektu Alternativa včetně žádosti o revokaci rozhodnutí“ společnosti
Ogopogo, a.s. ze dne 22.8.2011
9.6/2
trvá
na nesouhlasném stanovisku k přípojkám NN, vody a kanalizace pro Přístaviště Na Šeberáku
ze dne 25.5.2010
z důvodu, že o konečném celkovém záměru investora na rybníku Šeberák neposkytuje ani
„Rámcové představení“ dostatečné informace
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9.6/3
žádá
společnost OGOPOGO předložit Zastupitelstvu MČ ucelený záměr využití rybníka Šeberák
9.6/4
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 9.6/2-3 společnosti Ogopogo a.s.,
termín ihned

K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.7a/1
bere na vědomí
žádost Ing. Miloše Langra, Martina Preisse, Vladimíra Horkého a Radima Krause o
bezbariérovou úpravu chodníku v části ul. K Verneráku a návrh technického řešení
9.7a/2
žádá
starostku, aby projednala návrh v příslušných komisích starostky a výborech Zastupitelstva
9.7a/3
ukládá
starostce podat informaci o výsledku projednání na příštím zasedání Zastupitelstva MČ

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.7b/1
bere na vědomí
žádost zastupitele MUDr. Miloslava Mandíka o stanovení termínu projednání.ověřovací
studie možností regulace prostoru Kunratice-jih s veřejností
9.7b/2
ukládá
starostce, aby na příštím zasedání Zastupitelstva MČ předložila termín projednání.ověřovací
studie možností regulace prostoru Kunratice-jih s veřejností

Ověřovatelé

paní Hilmarová Petra
pan Vraný Jiří

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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