USNESENÍ
Z 18. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 28.3.2013
Zastupitelstvo MČ

volí

návrhový výbor
ve složení

Ing. Langr Miloš
Ing. Arch.Kabelová Ivana
Ing. Jaroslav Vrba

ověřovatele zápisu:

paní Hilmarová Petra
Ing.Potluka Oto, PhD

zapisovatele

paní Andrlovou Dagmar
schvaluje

následující program:
Program:
1a) Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2013 pro ZŠ a návrh rozpočtu
doplňkové činnosti ZŠ
1b) Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2013 pro MŠ
1c) Návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2013 v hlavní činnosti
1d) Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha-Kunratice pro rok 2013
1e) Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Kunratice na období let 2014-2016
1f) Změna rozpočtu MČ na rok 2013 č. 1
1g) Změna rozpočtu MČ na rok 2013 č. 2
2) Úprava kódu míry využití území na pozemcích č. parc. 364 a 365/1 v k. ú. Kunratice
3) Dotazy, připomínky a podněty
K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
18.1a/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2013 pro Základní školu Kunratice,
Praha 4, Předškolní 420 v celkové výši 4 000,00 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze č. 1
k tomuto bodu;
- návrh rozpočtu doplňkové činnosti Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu.
schvaluje
- rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2013 pro Základní školu Kunratice, Praha 4,
Předškolní 420 v celkové výši 4 000,00 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze č. 1 k tomuto
bodu;
- rozpočet doplňkové činnosti Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 uvedený
v Příloze č. 2 k tomuto bodu.
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
18.1b/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2013 pro Mateřskou školu Kunratice,
Praha 4, Předškolní 880 v celkové výši 1 497,00 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze č.1 k
tomuto bodu;
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18.1b/2
schvaluje
- rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2013 pro Mateřskou školu Kunratice, Praha 4,
Předškolní 880 v celkové výši 1 497,00 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze č. 1k tomuto
bodu.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
18.1c/1
bere na vědomí
- návrh na zapojení části zisku z hospodářské činnosti let 2010 a 2011,
část výnosu za prodej pozemků určeného na investiční potřeby MČ ve výši 10 000,00 tis. Kč
- návrh rozpočtu MČ na rok 2013 v hlavní činnosti podle Přílohy tohoto usnesení:
objem příjmů ve výši
39 446,00 tis. Kč
objem výdajů ve výši
41 105,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů ve výši
-1 659,00 tis. Kč
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída 8/
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 12.3.2013 návrh
schválit.
18.1c/2
schvaluje
- zapojení části zisku z hospodářské činnosti let 2010 a 2011,
část výnosu za prodej pozemků určeného na investiční potřeby MČ ve výši 10 000,00 tis. Kč
- rozpočet MČ na rok 2013 v hlavní činnosti podle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení:
objem příjmů ve výši
39 446,00 tis. Kč
objem výdajů ve výši
41 105,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů ve výši
-1 659,00 tis. Kč
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída8/
18.1c/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.4.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
18.1d/1
návrh rozpočtu hospodářské činnosti pro rok 2013:
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním
18.1d/2
rozpočet hospodářské činnosti pro rok 2013:
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním

bere na vědomí
7 692 439,00 Kč
1 800 000,00 Kč
5 892 439,00 Kč
schvaluje
7 692 439,00 Kč
1 800 000,00 Kč
5 892 439,00 Kč

18.1d/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.4.2013.
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Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
18.1e/1
bere na vědomí
návrh rozpočtového výhledu MČ Praha Kunratice na období let 2014-2018 podle přílohy č. 1
k tomuto bodu.
18.1e/2
schvaluje
rozpočtový výhled MČ Praha Kunratice na období let 2014-2018 podle přílohy č. 1 k tomuto
bodu.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
18.1f/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 195,90 tis. Kč
na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta ČR v roce 2013 podle tabulky důvodové
zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 12.3.2013 návrh schválit.
18.1f/2
schvaluje
změny rozpočtu č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 195,90 tis. Kč na
úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta ČR v roce 2013:
Položka

Název

Změna
č. 1., tis.
Kč

Skutečnost
Kč

Příjem:

4111

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

195,90

Výdaj: Paragraf 6118 Volba prezidenta republiky
5019
5021
5139
5164
5169
5175

Ostatní platy-refundace mzdy
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Nájemné
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Celkem výdaj

2,00
128,00
1,90
15,00
39,00
10,00
195,90

1 582,00
127 078,00
1 691,00
15 000,00
6 028,00
9 504,00
160 883,00

Obě strany budou označeny účelovým znakem 98008, ORJ 09, doklad 6002.
18.1f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.4.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
18.1g/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu roku 2013 č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 10,90 tis. Kč pro
Místní knihovnu:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
10,90 tis. Kč
Výdaj: par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učeb. pomůcky, tisk 10,90 tis. Kč
Obě strany doklad 8002, UZ 81, ORJ 06;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru z 12.3.2012 návrh schválit.
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18.1g/2
schvaluje
změnu rozpočtu roku 2013 č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 10,90 tis. Kč pro Místní
knihovnu:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
10,90 tis. Kč
Výdaj: par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učeb. pomůcky, tisk 10,90 tis. Kč
Obě strany doklad 8002, UZ 81, ORJ 06;
18.1g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.4.2013.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ
18.2/1
bere na vědomí
žádost spol. Studio Mija, spol. s r.o. č.j. 03218/2012 ze dne 21.12.2012 a upravenou žádost
uvedené společnosti č.j. 00254/2013 ze dne 30.1.2013 o vyjádření MČ k podnětu na
provedení úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - úpravy kódu míry využití
území na pozemcích č. parc. 364 a 365/1 v k. ú. Kunratice, a to z kódu C na kód D
18.2/2
souhlasí
s provedením úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy – úpravy kódu míry
využití území na pozemcích č. parc. 364 a 365/1 v k.ú. Kunratice, a to z kódu C na kód D, na
základě upravené dokumentace z 01/2013, tj. s výškou římsy všech objektů na kótě +5.800 m
a výškou hřebene u objektu A na kótě +9.800 m a u objektu B na kótě +8.800 m (to vše při
výšce okolního terénu na kótě -0.100m) a s podílem obchodních funkcí (jednotlivé prodejny)
43,6%, administrativy s malou návštěvností 27,8 % a bydlení (byty do 100 m2) 28,6%.

18.2/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí 2.18/2 spol. Studio Mija, spol. s r.o. a Útvaru
rozvoje hl. m., termín do 5.4.2013

Ověřovatelé:

paní Petra Hilmarová

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

Ing. Potluka Otto,PhD

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

Ing.arch Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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