USNESENÍ
Z 10. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 13. 12. 2011

Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
pan Vraný Jiří
Ing. Langr Miloš
paní Hilmarová Petra

ověřovatele zápisu:

Ing. Vrba Jaroslav
pan Horký Vladimír

zapisovatele

paní Jitku Voříškovou
schvaluje

následující program:
Program:
0) Prezentace plánu péče MČ Praha-Kunratice o životní prostředí v období 2011-2015
1) Změny a úpravy rozpočtu Městské části Praha-Kunratice pro rok 2011
2) Opatření pro schvalování rozpočtových změn a úprav v období 14.-31.12.2011
3) Rozpočtové provizorium MČ pro začátek roku 2012
4) Zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice č. 4 ze dne 11.10.2010 ve věci
směny pozemků č. parc. 2362/63 a 863/3 v k.ú. Kunratice
5) Směna pozemků č. parc. 2362/73 a 863/3 v k.ú. Kunratice
6) Žádost na Zastupitelstvo hl. m. Prahy týkající se změny Statutu hl. m. Prahy
7) Nabytí a převody požární techniky sloužící Výjezdové jednotce SDH PrahaKunratice
8) Organizační řád Úřadu MČ Praha-Kunratice
9) Bezbariérové úpravy chodníku při ul. K Verneráku
10) Projednání darů.
11) Úprava rozpočtu č. 20
12) Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 0
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.0/1
bere na vědomí
Prezentaci „Strategického plánu MČ Praha-Kunratice v oblasti životního prostředí“

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
10.1a/1
bere na vědomí
- návrh na poskytnutí prostředků neinvestičního příspěvku na žáka, přijatých od obcí za
zajištění školní docházky v Kunraticích pro děti s trvalým bydlištěm mimo Kunratice, formou
příspěvku do fondu odměn příspěvkovým organizacím Základní škola Kunratice, Praha 4,
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Předškolní 420 a Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880. Základní škole připadá
293 401,00 Kč, Mateřské škole 10 663,00 Kč, zákonné odvody jsou v částkách zahrnuty;
- návrh změny rozpočtu č. 11., zvýšení o 304,10 tis. Kč, tj. o neinvestiční příspěvek na žáka
uhrazený obcemi za zajištění školní docházky v Kunraticích pro děti s trvalým bydlištěm
mimo Kunratice (mimo HM Praha):
Příjem: pol 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
288,20 tis. Kč
ORJ 04, záznamová položka 028 převodu mezi obcemi,
par. 3113 zákl. školy, pol. 2111 příjmy z vlastní činnosti, ORJ 04
15,90 tis. Kč
celkem
304,10 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, ORJ 04, UZ 13
pol. 5331 neinvestiční příspěvek zřízeným PO
10,70 tis. Kč
par. 3113 základní školy, ORJ 04, UZ 13
293,40 tis. Kč
pol. 5331 neinvestiční příspěvek zřízeným PO
Celkem
304,10 tis. Kč.
10.1a/2
schvaluje
- poskytnutí prostředků neinvestičního příspěvku na žáka, přijatých od obcí za zajištění školní
docházky v Kunraticích pro děti s trvalým bydlištěm mimo Kunratice, formou příspěvku do
fondu odměn příspěvkovým organizacím Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 a
Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880. Základní škole připadá 293 401,00 Kč,
Mateřské škole 10 663,00 Kč, zákonné odvody jsou v částkách zahrnuty;
- změnu rozpočtu č. 11., zvýšení o 304,10 tis. Kč, tj. o neinvestiční příspěvek na žáka
uhrazený obcemi za zajištění školní docházky v Kunraticích pro děti s trvalým bydlištěm
mimo Kunratice (mimo HM Praha):
288,20 tis. Kč
Příjem: pol 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
ORJ 04, záznamová položka 028 převodu mezi obcemi,
par. 3113 zákl. školy, pol. 2111 příjmy z vlastní činnosti, ORJ 04
15,90 tis. Kč
celkem
304,10 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, ORJ 04, UZ 13
10,70 tis. Kč
pol. 5331 neinvestiční příspěvek zřízeným PO
par. 3113 základní školy, ORJ 04, UZ 13
pol. 5331 neinvestiční příspěvek zřízeným PO
293,40 tis. Kč
Celkem
304,10 tis. Kč.
10.1a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2012 a zajistit
provedení opatření v souladu s finančními předpisy.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.1b/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 14., přesun 30,00 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,ORJ 07 -30,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 5512 požární ochrana, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 07
30,00 tis. Kč
155,00 tis. Kč.
Rekonstrukce topného systému vč. projektu, pol. 6121 celkem po zvýšení
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10.1b/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 14., přesun 30,00 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,ORJ 07 -30,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 5512 požární ochrana, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 07
30,00 tis. Kč
Rekonstrukce topného systému vč. projektu, pol. 6121 celkem po zvýšení
155,00 tis. Kč.
10.1b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2012.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
10.1c/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 16., přesun uvnitř par. 3412, stavební úpravy objektu na hřišti
Vimperské náměstí užívaném SK Slovan Kunratice:
v par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce se snižuje:
pol. 5169 nákup ostatních služeb
-88,00 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování
-500,00 tis. Kč
snížení celkem
588,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek (hasicí přístroje)
4,00 tis. Kč
pol. 6121 budovy, haly, stavby
584,00 tis. Kč
přesun celkem
588,00 tis. Kč.
10.1c/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 16., přesun uvnitř par. 3412, stavební úpravy objektu na hřišti Vimperské
náměstí užívaném SK Slovan Kunratice:
v par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce se snižuje:
pol. 5169 nákup ostatních služeb
-88,00 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování
-500,00 tis. Kč
snížení celkem
588,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek (hasicí přístroje)
4,00 tis. Kč
pol. 6121 budovy, haly, stavby
584,00 tis. Kč
přesun celkem
588,00 tis. Kč.
10.1c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2012

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
10.1d/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 17., přesun uvnitř par. 3745 veřejná zeleň:
v paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň se snižuje:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
-246,50 tis. Kč
přesouvá se na:
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pol. 5139 nákup materiálu
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku (hrací prvky)
přesun celkem

38,00 tis. Kč
32,00 tis. Kč
176,50 tis. Kč
246,50 tis. Kč.

10.1d/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 17., přesun uvnitř par. 3745 veřejná zeleň:
v paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň se snižuje:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
-246,50 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5139 nákup materiálu
38,00 tis. Kč
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby
32,00 tis. Kč
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku (hrací prvky)
176,50 tis. Kč
přesun celkem
246,50 tis. Kč.
10.1d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2012

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
10.1e/1
bere na vědomí
návrh úpravy č. 18., posílení par. 6310, výdaje z finančních operací o 35,00 tis. Kč:
snižuje se:
-35,00 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 09
přesouvá se na:
par. 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, ORJ 10,
pol. 5163 služby peněžních ústavů
35,00 tis. Kč.
10.1e/2
schvaluje
návrh úpravy č. 18., posílení par. 6310, výdaje z finančních operací o 35,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 09
-35,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, ORJ 10,
pol. 5163 služby peněžních ústavů
35,00 tis. Kč.
10.1e/3
ukládá
- tajemnici
a) ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP
termín do 10.1.2012
b) vstoupit v jednání s ČS o snížení poplatků za poskytování bankovních služeb, termín ihned
c) u MHMP zjistit, zda MČ musí mít vedeny účty pouze u ČS, a v případě, že ne, vstoupit
v jednání i s jinými bankovními institucemi o vedení účtu a současně vyčíslit veškeré náklady
a dopady, které by se změnou banky nastaly – termín do příštího jednání finančního výboru a
následujícího zasedání zastupitelstva MČ.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
10.1f/1

bere na vědomí
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- návrh změny rozpočtu č. 12., zvýšení o 279,00 tis. Kč neinvestiční dotace z rozpočtu HMP
pro Základní školu Kunratice na mzdové náklady asistentů pedagoga v období od 1.9.2011 do
31.12.2011
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
279,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím
279,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91, číslo dokladu sdělí MHMP, ORJ 04;
- že rozpočtové opatření bude provedeno za předpokladu schválení Zastupitelstvem HMP.
10.1f/2
schvaluje
- změnu rozpočtu č. 12., zvýšení o 279,00 tis. Kč neinvestiční dotace z rozpočtu HMP pro
Základní školu Kunratice na mzdové náklady asistentů pedagoga v období od 1.9.2011 do
31.12.2011:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
279,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím
279,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91, číslo dokladu sdělí MHMP, ORJ 04.
Rozpočtové opatření bude provedeno za předpokladu schválení Zastupitelstvem HMP.
10.1f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2012 a zajistit
provedení opatření v souladu s finančními předpisy.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
10.1g/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 19., posílení paragrafu 6112 zastupitelstva obcí o 60,00 tis. Kč podle
důvodové zprávy:
snižuje se:
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5021 ostatní osobní výdaje
-60,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5023 odměny členů zastupitelstev
60,00 tis. Kč.
10.1g/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 19., posílení paragrafu 6112 zastupitelstva obcí o 60,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5021 ostatní osobní výdaje
-60,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5023 odměny členů zastupitelstev
60,00 tis. Kč.
10.1g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2012 a zajistit
provedení opatření v souladu s finančními předpisy.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.2/1

bere na vědomí
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návrh na udělení předběžného souhlasu k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a
předsedovi finančního výboru v období od 14.12.2011 do 31.12.2011 až do výše 100,00 tis
Kč. Při překročení této hranice až do 200,00 tis. Kč bude k souhlasu třeba ještě jednoho
dalšího člena výboru. V případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy odsouhlasí rozpočtová
opatření za finanční výbor dva členové.
10.2/2
vydává
předběžný souhlas k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a předsedovi finančního
výboru v období od 14.12.2011 do 31.12.2011 až do výše 100,00 tis. Kč. Při překročení této
hranice až do 200,00 tis. Kč bude k souhlasu třeba ještě jednoho dalšího člena výboru.
V případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy odsouhlasí rozpočtová opatření za finanční
výbor dva členové.
10.2/3
ukládá
starostce a předsedovi finančního výboru předložit zprávu o provedených rozpočtových
opatřeních na prvním zasedání Zastupitelstva MČ v roce 2012.

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.3/1
bere na vědomí
návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria roku 2012:
- Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu
roku 2011. Příjmy schváleného rozpočtu 2011 byly 31 802,00 tis. Kč, tj. po dobu
rozpočtového provizoria výdaje v měsíci nepřesáhnout 2 650,16 tis. Kč
- Městská část přizpůsobí reálné výdaje skutečnému objemu použitelných peněžních
prostředků.
- Včas a řádně budou plněny zejména zákonné, ale i smluvní povinnosti.
- Pokud nebude oprávněný předpoklad existence potřebných finančních prostředků, nebude
městská část uzavírat nové smluvní vztahy vyjma nezbytně nutných.
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu roku 2012 po jeho schválení.
10.3/2
schvaluje
pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria roku 2012 stanovená podle těchto
zásad:
- Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu
roku 2011. Příjmy schváleného rozpočtu 2011 byly 31 802,00 tis. Kč, tj. po dobu
rozpočtového provizoria výdaje v měsíci nepřesáhnout 2 650,16 tis. Kč
- Městská část přizpůsobí reálné výdaje skutečnému objemu použitelných peněžních
prostředků.
- Včas a řádně budou plněny zejména zákonné, ale i smluvní povinnosti.
- Pokud nebude oprávněný předpoklad existence potřebných finančních prostředků, nebude
městská část uzavírat nové smluvní vztahy vyjma nezbytně nutných.
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu roku 2012 po jeho schválení.
10.3/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2012
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K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.4/1
bere na vědomí
návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice č. 4 ze dne 11.10.2010 směnit
pozemek parc. č. 2362/63 orná půda, o výměře 313 m2 zapsaný na LV č. 1812, ve vlastnictví
HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice, v k.ú. Kunratice za pozemek parc. č. 863/3 lesní
pozemek o výměře 313 m2 zapsaný na LV č. 654 ve vlastnictví Jana Bartůňka, trvale bytem
K Borovíčku 492/35, Praha 4-Kunratice, 148 00 a Jany Vašíkové, trvale bytem K Zeleným
domkům 682/24a, Praha 4-Kunratice, 148 00, v k.ú. Kunratice, za účelem vybudování
chodníku (bezbariérový přístup pro vozíčkáře a dětské kočárky do Kunratického lesa a
k poliklinice Šustova) na pozemkové parcele parc. č. 863/3 při komunikaci U Kunratického
lesa.
10.4/2
ruší
usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice č. 4 ze dne 11.10.2010 směnit pozemek parc. č.
2362/63 orná půda, o výměře 313 m2 zapsaný na LV č. 1812, ve vlastnictví HMP-svěřeno
MČ Praha-Kunratice, v k.ú. Kunratice za pozemek parc. č. 863/3 lesní pozemek o výměře 313
m2 zapsaný na LV č. 654 ve vlastnictví Jana Bartůňka, trvale bytem K Borovíčku 492/35,
Praha 4-Kunratice, 148 00 a Jany Vašíkové, trvale bytem K Zeleným domkům 682/24a, Praha
4-Kunratice, 148 00, v k.ú. Kunratice, za účelem vybudování chodníku (bezbariérový přístup
pro vozíčkáře a dětské kočárky do Kunratického lesa a k poliklinice Šustova) na pozemkové
parcele parc. č. 863/3 při komunikaci U Kunratického lesa.

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.5./1
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice směnit pozemek parc.č. 2362/73 orná půda, o výměře 313 m2
zapsaný na LV č. 1812, ve vlastnictví HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice, v k.ú. Kunratice za
pozemek parc.č. 863/3 lesní pozemek o výměře 316 m2 zapsaný na LV č. 654 ve vlastnictví
Jana Bartůňka, trvale bytem K Borovíčku 492/35, Praha 4-Kunratice, 148 00 a Jany
Vašíkové, trvale bytem K Zeleným domkům 682/24a, Praha 4-Kunratice, 148 00, v k.ú.
Kunratice, za účelem vybudování chodníku (bezbariérový přístup pro vozíčkáře a dětské
kočárky do Kunratického lesa a k poliklinice Šustova) na pozemkové parcele parc.č. 863/3 při
komunikaci U Kunratického lesa.
10.5./2
schvaluje
směnu pozemkových parcel parc.č. 2362/73 orná půda, o výměře 313 m2 zapsaný na LV č.
1812, ve vlastnictví HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice, v k.ú. Kunratice za pozemek parc.č.
863/3 lesní pozemek o výměře 316 m2 zapsaný na LV č. 654 ve vlastnictví Jana Bartůňka,
trvale bytem K Borovíčku 492/35, Praha 4-Kunratice, 148 00 a Jany Vašíkové, trvale bytem
K Zeleným domkům 682/24a, Praha 4-Kunratice, 148 00, v k.ú. Kunratice, za účelem
vybudování chodníku (bezbariérový přístup pro vozíčkáře a dětské kočárky do Kunratického
lesa a k poliklinice Šustova) na pozemkové parcele parc.č. 863/3 při komunikaci U
Kunratického lesa.
10.5./3
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení. Termín ihned.

ukládá
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K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.6/1
bere na vědomí
návrh textu žádosti na Zastupitelstvo hl.m. Prahy:
„Městská část Praha-Kunratice žádá Zastupitelstvo hlavního města Prahy, aby
projednalo změnu Statutu hlavního města Prahy ve věci obnovení sněmu starostů jako
zvláštního orgánu hlavního města Prahy.“
10.6/2
souhlasí
s textem žádosti na Zastupitelstvo hl.m. Prahy:
„Městská část Praha-Kunratice žádá Zastupitelstvo hlavního města Prahy, aby
projednalo změnu Statutu hlavního města Prahy ve věci obnovení sněmu starostů jako
zvláštního orgánu hlavního města Prahy.“
- se zasláním žádosti na Zastupitelstvo hl. m. Prahy
10.6/3
ukládá
starostce zajistit zaslání žádosti Zastupitelstvu hl m. Prahy a podání informace o zaslání
žádosti Městským částem Praha-Benice – Praha-Zličín, termín do 16.12.2011

K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.7a/1
bere na vědomí
převod správy majetku-Automobil speciální požární – CAS 32/8200/800-S3R Tatra T 815 PR
2 22 235, RZ AO 83-90 z České republiky-Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy,
organizační složky státu na MČ Praha-Kunratice
10.7a/2
souhlasí
S převodem správy majetku – Automobil speciální požární – CAS 32/8200/800-S3R Tatra T
815 PR 2 22 235, RZ AO 83-90 z České republiky-Hasičský záchranný sbor hlavního města
Prahy, organizační složky státu na MČ Praha-Kunratice
10.7a/3

pověřuje

Podepsáním doložky, jež ověřuje platnost právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb. o hl.
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Ing.arch. Ivanu Kabelovou a Ing. Lenku Alinčovou
10.7a/4
ukládá
tajemnici zajistit zvedení požárního automobilu do majetkové a účetní evidence.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.7b/1
bere na vědomí
návrh na převod správy majetku – Speciální automobil Cisternová automobilová stříkačka
CAS 32-Tatra T 148, RZ 8A5 0875, z MČ Praha-Kunratice na MČ Praha-Ďáblice určenou
pro Sbor dobrovolných hasičů Praha-Ďáblice.
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10.7b/2
souhlasí
S převodem správy majetku – speciální automobil – Speciální automobil Cisternová
automobilová stříkačka CAS 32-Tatra T 148, RZ 8A5 0875, z MČ Praha-Kunratice na MČ
Praha-Ďáblice určenou pro Sbor dobrovolných hasičů Praha-Ďáblice.
10.7b/3

pověřuje

Podepsáním doložky, jež ověřuje platnost právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb. o hl.
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Ing.arch. Ivanu Kabelovou a Ing. Lenku Alinčovou
10.7b/4

ukládá

Starostce podepsat smlouvu o převodu vozidla Cisternová automobilová stříkačka CAS 32Tatra T 148, RZ 8A5 0875 s MČ Praha-Ďáblice
Tajemnici zajistit odhlášení a převod vozidla na MČ Praha-Ďáblice, včetně vyřazení
z majetkové a účetní evidence.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.7c/1
bere na vědomí
návrh na převod správy majetku – Speciální automobil automobilový žebřík AZ 30-IFA W
50L, RZ AS 76-87 z MČ Praha-Ďáblice na MČ Praha-Kunratice určený pro Sbor
dobrovolných hasičů Praha-Kunratice.
10.7c/2
souhlasí
S převodem správy majetku – speciální automobil – Speciální automobil automobilový žebřík
AZ 30-IFA W 50L, RZ AS 76-87 z MČ Praha-Ďáblice na MČ Praha-Kunratice určený pro
Sbor dobrovolných hasičů Praha-Kunratice.
10.7c/3

pověřuje

Podepsáním doložky, jež ověřuje platnost právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb. o hl.
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Ing.arch. Ivanu Kabelovou a Ing. Lenku Alinčovou
10.7c/4

ukládá

Starostce podepsat smlouvu o převodu vozidla Speciální automobil automobilový žebřík AZ
30-IFA W 50L, RZ AS 76-87 z MČ Praha-Ďáblice na MČ Praha-Kunratice určený pro Sbor
dobrovolných hasičů Praha-Kunratice.
Tajemnici zajistit zařazení vozidla do majetkové a účetní evidence.

K bodu 8
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10. 8./1
bere na vědomí
Zdůvodnění 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
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10.8./2
schvaluje
a) změnu organizační struktury a funkční struktury Úřadu Městské části Praha-Kunratice
b) Organizační řád Úřadu Městské části Praha-Kunratice
10.8./3
stanovuje
a) celkový přepočtený počet 18 zaměstnanců, zařazených do Úřadu Městské části PrahaKunratice
10.8./4
pověřuje
a) tajemnici úřadu MČ provedením změn v organizační a funkční struktuře Úřadu MČ
b) starostku MČ podepsat Organizační řád Úřadu MČ Praha-Kunratice
Termín: ihned

K bodu 9
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.9/1
bere na vědomí
rozbor situace a návrh lokálního bezbariérového propojení centra a severní části Kunratic
(Flory) zpracovaný spol. Dipro, spol. s r.o. – čj. 02724/2011
10.9/2
ukládá
starostce zajistit pokračování jednání o lokální bezbariérové úpravě chodníku při ul.
K Verneráku na stavebním úřadě a v příslušných komisích a výborech a podat informaci o
výsledku na příštím zasedání Zastupitelstva MČ

K bodu 10
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.10a/1
bere na vědomí
návrh finančního výboru ze dne 7.12.2011 na poskytnutí daru Ing. arch. Ivaně Kabelové ve
výši 82.388,- Kč
10.10a/2
souhlasí
s poskytnutím daru Ing. arch. Ivaně Kabelové ve výši 82.388,- Kč
10.10a/3
ukládá
Zástupci starostky ing. Alinčové zajistit realizaci rozhodnutí 10.10a/2, termín ihned
10.10a/4
pověřuje
Zástupce starostky ing. Alinčovou podepsat darovací smlouvu

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.10b/1
bere na vědomí
návrh finančního výboru ze dne 7.12.2011 na poskytnutí daru Ing. Alinčové Lence ve výši
82.388,- Kč
10.10b/2

souhlasí
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s poskytnutím daru Ing. Alinčové Lence ve výši 82.388,- Kč
10.10b/3
Starostce zajistit realizaci rozhodnutí 10.10b/2, termín ihned
K bodu 11
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
10.11/1
návrh úpravy rozpočtu č. 20., posílení par. 6112:
snižuje se:
par. 2212 silnice, pol. 5169 nákup ostatních služeb
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5492 dary obyvatelstvu
10.11/2
úpravu rozpočtu č. 20., posílení par. 6112:
snižuje se:
par. 2212 silnice, pol. 5169 nákup ostatních služeb
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5492 dary obyvatelstvu

ukládá

bere na vědomí

-145,00 tis. Kč
145,00 tis. Kč.
schvaluje

-145,00 tis. Kč
145,00 tis. Kč.

10.11/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2012 a zajistit
provedení opatření v souladu s finančními předpisy.

K bodu 12
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
10.12/1
ukládá
starostce, aby na příštím zasedání Zastupitelstva MČ informovala o tom, jaký bude další
postup ve věci „Studie Kunratice-Jih“

Ověřovatelé

Ing. Vrba Jaroslav
pan Horký Vladimír

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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