USNESENÍ
Z 20. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 14.5.2013
Zastupitelstvo MČ

volí

návrhový výbor
ve složení

pan Vraný Jiří
Ing. Potluka Oto, Phd.
pan Horký Vladimír

ověřovatele zápisu:

Ing.Vrba Jaroslav
Ing. Langr Miloš

zapisovatele

paní Voříškovou Jitku
schvaluje

následující program:

Program:
1) Rozpočtové změny a úpravy
2) Zřízení věcného břemene k tíži pozemků č. parc. 2445 a 2354/71 v k.ú. Kunratice
3) Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území aktualizace č. 1 Zásad územního
rozvoje hl. m. Prahy
4) Stanovení postupu při projednávání návrhů na změny stávajícího Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy
5) Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
20.1a/1
bere na vědomí
-opravu ve skladbě výdajů paragrafu 2212 silnice uvedených v důvodové zprávě schváleného
rozpočtu MČ Praha Kunratice na rok 2013 v hlavní činnosti;
-návrh na zařazení kamerového systému do rozpočtu později podle výsledku jednání
s Odborem bezpečnosti a krizového řízení MHMP a po stanovení potřebné výše výdajů.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
20.1b/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 582,10 tis. Kč pro Základní
školu na integraci žáků – mzdové náklady asistentů pedagoga:
582,10 tis. Kč
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 582,10 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91 a číslem dokladu 8004;

20.1b/2

schvaluje
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změnu rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 582,10 tis. Kč pro Základní školu na
integraci žáků – mzdové náklady asistentů pedagoga:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
582,10 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 582,10 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91 a číslem dokladu 8004.
20.1b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.6.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
20.1c/1
návrh změny rozpočtu č. 4., zvýšení o přijaté pojistné 3,90 tis. Kč:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy,
pol. 2322 přijaté pojistné náhrady, ORJ 09
Výdaj: par. 2212 silnice, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 03
20.1c/2
změnu rozpočtu č. 4., zvýšení o přijaté pojistné 3,90 tis. Kč:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy,
pol. 2322 přijaté pojistné náhrady, ORJ 09
Výdaj: par. 2212 silnice, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 03

bere na vědomí

3,90 tis. Kč
3,90 tis. Kč.
schvaluje

3,90 tis. Kč
3,90 tis. Kč.

20.1c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.6.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
20.1d/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 5., zvýšení výdajů zapojením prostředků minulých let ve výši
1 000,00 tis. Kč na geodetické a projektové práce k opravám komunikací 460,00 tis. Kč, na
vícenáklady stavby Odstranění jezírka 152,00 tis. Kč a vytvoření rezervy 388,00 tis. Kč:
Příjem: položka 8115 změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech, financování, ORJ 10
1 000,00 tis. Kč

Výdaj: par. 2212 silnice, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 03
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 08
par. 6409 ostatní činnosti,
pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10

460,00 tis. Kč
152,00 tis. Kč
388,00 tis. Kč.

20.1d/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 5., zvýšení výdajů zapojením prostředků minulých let ve výši 1 000,00 tis.
Kč na geodetické a projektové práce k opravám komunikací 460,00 tis. Kč, na vícenáklady
stavby Odstranění jezírka 152,00 tis. Kč a vytvoření rezervy 388,00 tis. Kč:
Příjem: položka 8115 změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech, financování, ORJ 10
1 000,00 tis. Kč
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Výdaj: par. 2212 silnice, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 03
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 08
par. 6409 ostatní činnosti,
pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10

460,00 tis. Kč
152,00 tis. Kč
388,00 tis. Kč.

20.1d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.6.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
20.1e/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 1., poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Pro Kunratice ve výši
20,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-20,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo,
pol. 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením, ORJ 09
20,00 tis. Kč.
20.1e/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 1., poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Pro Kunratice ve výši 20,00
tis. Kč z rezerv rozpočtu:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-20,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo,
pol. 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením, ORJ 09
20,00 tis. Kč.
20.1e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.6.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
20.1f/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 6., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 33,0 tis. Kč pro ÚMČ na
přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
33,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení a vzdělávání 33,00 tis. Kč
Obě strany doklad 8012, ÚZ 81, ORJ 09.
20.1f/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 6., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 33,0 tis. Kč pro ÚMČ na přípravu a
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
33,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení a vzdělávání 33,00 tis. Kč
Obě strany doklad 8012, ÚZ 81, ORJ 09.
20.1f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.6.2013.
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
20.1g/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 7., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 68,00 tis. Kč určenou pro
Základní školu Kunratice na protidrogovou prevenci:
68,00 tis. Kč
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 68,00 tis. Kč
Označení obou stran bude ORJ 04, UZ 81, doklad 8007.
20.1g/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 7., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 68,00 tis. Kč určenou pro Základní
školu Kunratice na protidrogovou prevenci:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
68,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 68,00 tis. Kč
Označení obou stran bude ORJ 04, UZ 81, doklad 8007.
20.1g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.6.2013.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
20.2/1
projednání tohoto bodu z programu tohoto zasedání

stahuje

20.2a/1
potvrzuje pověření
vyplývající z usnesení 15. zasedání ZMČ Praha-Kunratice z 18.3.2009 k bodu 5, kterým
zastupitelstvo na základě stanoviska ředitelky legislativního a právního odboru MHMP
týkající se kompetencí při schvalování smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům,
pověřilo schvalováním smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům starostku MČ,
potažmo radu.
20.2a/2
ukládá
starostce MČ informovat o uzavřených smlouvách formou „Přehledu o uzavřených
smlouvách na věcná břemena“ Termín: cca 1x ročně.

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
20.3./1
bere na vědomí
oznámení odboru územního plánu MHMP č.j. S-MHMP 822462/2012 ze dne 29.3.2013 o
zveřejnění návrhu aktualizace č. 1 a projednání vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
20.3./2
trvá
na svých připomínkách k aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy projednaných
v bodě 6 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice dne 22.8.2012 s vypuštěním
následujícího textu v závorce u druhé odrážky: „obchvat Kunratic musí být potřebné
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kategorie, tj. min MS 20, nemůže mít šíři cca 9 m, jak je uvedeno ve stávajícím ÚPn“; část
uvedených připomínek se týkala i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, které tvořilo
součást aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
20.3/3
žádá dále
o doplnění Pražského okruhu (bez specifikace trasy) z důvodu, že bez uvedeného doplnění by
došlo ke zhoršení životního prostředí na celém území hl. m. Prahy
20.3./4
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí č. 3.20/2 a 3.20/3 Odboru územního plánu
MHMP, termín do 20.5.2013

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
20.4./1
bere na vědomí
návrhy na změny stávajícího Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy došlé na Úřad
MČ Praha-Kunratice po 7.6.2012 (ukončení pořizování konceptu územního plánu)
20.4./2
souhlasí
s projednáním návrhů na změny stávajícího Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
došlých na Úřad MČ Praha-Kunratice po 7.6.2012 (ukončení pořizování konceptu územního
plánu) až po odsouhlasení podnětů MČ pro Metropolitní územní plán hl. m. Prahy
20.4./3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí č. 4.20/2 navrhovatelům změn stávajícího
územního plánu, termín u již podaných návrhů ihned a do 30 dnů od podání nových návrhů

Ověřovatelé:

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

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

Ing.arch Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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