USNESENÍ
Z 21. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 24.6.2013
Zastupitelstvo MČ

volí

návrhový výbor
ve složení

Dr. Mandík Miloslav
Hnětkovský Jan
Ing. Potluka Oto, Ph.D

ověřovatele zápisu:

Ing. Vrba Jaroslav
Hilmarová Petra

zapisovatele

paní Voříškovou Jitku
schvaluje

následující program:
Program:
1) a) Závěrečný účet MČ za rok 2012 se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
roku 2012
b) Rozdělení hospodářského výsledku VHČ MČ roku 2012
2) Projednání darů S.K. Slovan Kunratice a FBC Start 98 Kunratice
3) Rozpočtové změny a úpravy roku 2013
4) Přijetí daru – pozemků č. parc. 2342/305, 2342/310, 2342/329, 2342/331, 2342/377,
2342/378, 2343/246, 2343/287, 2343/288, 2343/289, 2343/304, 2343/355, 2343/356,
2343/357, 2343/358 v k. ú. Kunratice
5) Úplatný převod (koupě za symbolickou cenu) stavby komunikací, chodníků, přilehlé
zeleně, parkovacích stání a zpevněných ploch v rámci stavby obytného souboru
rodinných domů Na Lhotách II. a III. etapa v k. ú. Kunratice
6) Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva a doplnění o 1 člena kontrolního výboru
a) zpráva o činnosti kontrolního výboru
b) rezignace 1 člena kontrolního výboru a následná dovolba 1 člena kontrolního
výboru
c) zpráva o činnosti finančního výboru
7) Směrnice o zveřejňování smluv na webových stránkách MČ Praha-Kunratice
8) Úprava kódu míry využití území na pozemku č. parc. 2127 v k. ú. Kunratice
9) Úprava kódu míry využití území na pozemcích č. parc. 2626, 2627/5 a 2636/4 v k. ú.
Kunratice
10) Podnět na změnu ÚP č. parc. 845/1, 845/7, 845/108 a 846/1 v k.ú. Písnice
11) Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
21.1a/1
bere na vědomí
- návrh závěrečného účtu MČ za rok 2012 podle bodů I. až XI. přílohy
- hospodaření v hlavní činnosti s tímto výsledkem:
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objem příjmů
42 628 865,31 Kč
objem výdajů
30 674 342,20 Kč
rozdíl příjmů a výdajů – přebytek
11 954 523,11 Kč
- hospodaření v hospodářské činnosti s tímto výsledkem:
výnosy (Výkaz zisku a ztráty-po odpočtu daně)
8 352 878,67 Kč
náklady
1 538 334,31 Kč
hospodářský výsledek po zdanění
6 814 544,36 Kč;
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů, provedeného za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 odborem kontrolních činností
MHMP v Městské části Praha-Kunratice, dokladově v Úřadu MČ Praha Kunratice, Zpráva je
přílohou závěrečného účtu;
- Příkaz starostky MČ Praha-Kunratice ze dne 14.5.2013 k odstranění méně závažných chyb a
nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření včetně termínu k jejich odstranění a způsobu
splnění úkolů vedoucích k jejich odstranění, který je přílohou závěrečného účtu;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru souhlasit s hospodařením MČ
za rok 2012 s výhradami k méně závažným chybám a nedostatkům uvedeným ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření OKČ MHMP;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru přijmout opatření k odstranění
zjištěných méně závažných chyb a nedostatků tak jak jsou uvedena v Příkaze starostky ze dne
14.5.2013;
- skutečnost, že MČ sestavila účetní závěrku za rok 2012 dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. v rozsahu: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní
závěrce, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, výkazy byly MHMP
předány, tvoří přílohu závěrečného účtu.
21.1a/2
souhlasí
- s hospodařením MČ roku 2012 uvedeným v Závěrečném účtu v bodech I. až XI., který je
přílohou tohoto usnesení, s v ý h r a d a m i ke zjištěným méně závažným chybám a
nedostatkům uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č.
420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v Městské části Praha-Kunratice, dokladově v úřadu
MČ za období od 1.1.2012 do 31.12.2012, která je přílohou tohoto usnesení;
- s opatřeními k odstranění zjištěných méně závažných chyb a nedostatků tak jak jsou uvedena
v Příkaze starostky ze dne 14.5.2013, který je přílohou tohoto usnesení a přijímá je.
21.1a/3
schvaluje
účetní závěrku MČ Praha Kunratice sestavenou k 31.12.2012 uvedenou v příloze tohoto usnesení
v rozsahu: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, přehled o změnách vlastního
kapitálu, přehled o peněžních tocích.
21.1a/4
ukládá
- starostce MČ podat do 9.7.2013 písemnou informaci MHMP o rozhodnutí tohoto bodu a o
přijetí opatření k nápravě nedostatků;
-tajemnici zajistit plnění opatření vedoucí k odstranění nedostatků, tak jak jsou uvedena
v Příkazu starostky ze dne 14.5.2013.
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
21.1b/1
bere na vědomí
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti MČ za rok 2012:
hospodářský výsledek po zdanění celkem
6 814 544,36 Kč
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rozděluje se takto:
převod do fondu Domu s chráněnými byty
1 500 000,00 Kč
zvýšení rozpočtu hlavní činnosti
2 996 000,00 Kč
ponechání na účtu hospodářské činnosti 432 nerozdělený zisk
2 318 544,36 Kč;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 19.6.2013 návrh schválit.
21.1b/2
souhlasí
- s rozdělením hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2012:
hospodářský výsledek po zdanění celkem
6 814 544,36 Kč
rozděluje se takto:
převod do fondu Domu s chráněnými byty
1 500 000,00 Kč
zvýšení rozpočtu hlavní činnosti
2 996 000,00 Kč
ponechání na účtu hospodářské činnosti 432 nerozdělený zisk
2 318 544,36 Kč.
21.1b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit provedení opatření v souladu s finančními předpisy.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
21.2/1
bere na vědomí
návrh na odsouhlasení finančního daru organizaci SK Slovan Kunratice ve výši 160 000,00 Kč
k účelu podle důvodové zprávy a organizaci FBC Start98 Kunratice, Florbalový oddíl ve výši
70 000,00 Kč na činnost.
21.2/2
souhlasí
- s finančním darem organizaci SK Slovan Kunratice ve výši 160 000,00 k těmto účelům:
výměna vstupních dveří
15 000,00 Kč
nákup vyčesávací sítě
17 000,00 Kč
nákup rozmetadla hnojiva
8 000,00 Kč
nákup provzdušňovače trávníku
5 000,00 Kč
strojová údržba hřiště 1. a 2. vč. pískování
95 000,00 Kč
doplnění tréninkových pomůcek-mládež
20 000,00 Kč
- s finančním darem organizaci FBC Start98 Kunratice, Florbalový oddíl ve výši 70 000,00 Kč
na činnost.
21.2/3
ukládá
starostce zajistit provedení rozhodnutí tohoto bodu, termín dle Smlouvy darovací.
K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
21.3a/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 8., převod 1 500,00 tis. Kč z hospodářského výsledku hospodářské
činnosti MČ roku 2012 do fondu Domu s chráněnými byty a zvýšení rozpočtu o 2 996,00 tis. Kč:
Příjem:pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (na ZBÚ)
4 496,00 tis. Kč
pol. 4134 převody z rozpočtových účtů (ze ZBÚ na účet fondu CHB)
1 500,00 tis. Kč
Výdaj: -vyrovnání dokladu převodu do fondu (nezapojení do výdajů):
par. 6330 převody vlastním fondům,
pol. 5349 ostatní převody vlastním fondům
1 500,00 tis. Kč
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pol. 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech
-zařazení do rezerv rozpočtu:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
Obě strany ORJ 10, pro převod do fondu účelový znak 35.

1 500,00 tis. Kč
2 996,00 tis. Kč

21.3a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 8., převod 1 500,00 tis. Kč z hospodářského výsledku hospodářské činnosti
MČ roku 2012 do fondu Domu s chráněnými byty a zvýšení rozpočtu o 2 996,00 tis. Kč:
Příjem:pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (na ZBÚ)
4 496,00 tis. Kč
pol. 4134 převody z rozpočtových účtů (ze ZBÚ na účet fondu CHB)
1 500,00 tis. Kč
Výdaj:-vyrovnání dokladu převodu do fondu (nezapojení do výdajů):
par. 6330 převody vlastním fondům,
pol. 5349 ostatní převody vlastním fondům
1 500,00 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech
1 500,00 tis. Kč
-zařazení do rezerv rozpočtu:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
2 996,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 10, pro převod do fondu účelový znak 35.
21.3a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.3b/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 9., vrácení daně z příjmu VHČ roku 2012, zvýšení o neinvestiční dotaci
HMP 1 631,00 tis. Kč:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
1 631,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
1 631,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 10, doklad a účelový znak sdělí odbor rozpočtu MHMP.
21.3b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 9., vrácení daně z příjmu VHČ roku 2012, zvýšení o neinvestiční dotaci HMP
1 631,00 tis. Kč:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
1 631,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
1 631,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 10, doklad a účelový znak sdělí odbor rozpočtu MHMP.
21.3b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.8.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
21.3c/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP, o příjem odvodu z provozu
herních přístrojů a jiných her 54,80 tis. Kč:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí (na sport)
27,40 tis. Kč
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pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí (sociální účely)
Výdaj:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 06,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
Doklad a účelový znak sdělí odbor rozpočtu MHMP.

27,40 tis. Kč
27,40 tis. Kč
27,40 tis. Kč

21.3c/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP, o příjem odvodu z provozu herních
přístrojů a jiných her 54,80 tis. Kč:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí (na sport)
27,40 tis. Kč
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí (sociální účely)
27,40 tis. Kč
Výdaj:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 06,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
27,40 tis. Kč
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
27,40 tis. Kč
Doklad a účelový znak sdělí odbor rozpočtu MHMP.
21.3c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.8.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.3d/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 11., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 488,70 tis. Kč pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí –HMP
480,00 tis. Kč
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, státní dotace
8,70 tis. Kč
Výdaj-paragraf 5512 požární ochrana:
pol. 5132 ochranné pomůcky,
20,00 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
20,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva,
40,00 tis. Kč
pol. 5167 služby školení a vzdělávání, státní dotace,
8,70 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb (revize…),
10,00 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování (repase vozidla T815)
390,00 tis. Kč
celkem
488,70 tis. Kč
Doklad a účelový znak sdělí odbor rozpočtu MHMP.
21.3d/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 11., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 488,70 tis. Kč pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí –HMP
480,00 tis. Kč
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, státní dotace
8,70 tis. Kč
Výdaj-paragraf 5512 požární ochrana:
pol. 5132 ochranné pomůcky,
20,00 tis. Kč
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pol. 5139 nákup materiálu
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva,
pol. 5167 služby školení a vzdělávání, státní dotace,
pol. 5169 nákup ostatních služeb (revize…),
pol. 5171 opravy a udržování (repase vozidla T815)
celkem
Doklad a účelový znak sdělí odbor rozpočtu MHMP.

20,00 tis. Kč
40,00 tis. Kč
8,70 tis. Kč
10,00 tis. Kč
390,00 tis. Kč
488,70 tis. Kč

21.3d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.8.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.3e/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 2., přesun 202,60 tis. Kč z rezerv pro příspěvky sportovním
organizacím činným v Kunraticích a přesun 27,40 tis. Kč z par. 4344 do rezerv:
Snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-132,60 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-70,00 tis. Kč
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-27,40 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06, SK Slovan Kunratice
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
132,60 tis. Kč
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 06, FBC Start 98 Kunratice
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
70,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
27,40 tis. Kč.
21.3e/2
schvaluje
úpravy rozpočtu č. 2., přesun 202,60 tis. Kč z rezerv pro příspěvky sportovním organizacím
činným v Kunraticích a přesun 27,40 tis. Kč z par. 4344 do rezerv:
Snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-132,60 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-70,00 tis. Kč
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-27,40 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 06, SK Slovan Kunratice
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
132,60 tis. Kč
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 06, FBC Start 98 Kunratice
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
70,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
27,40 tis. Kč.
21.3e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.8.2013.
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K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
21.4/1
bere na vědomí
návrh na přijetí daru-pozemků:
- p.č. 2342/310 o výměře 956 m2,
- p.č. 2342/329 o výměře 1747 m2
- p.č. 2342/331 o výměře 369 m2
- p.č. 2342/377 o výměře 66 m2
- p.č. 2342/378 o výměře 66 m2
- p.č. 2343/246 o výměře 19 m2
- p.č. 2343/287 o výměře 1610 m2
- p.č. 2343/288 o výměře 881 m2
- p.č. 2343/289 o výměře 350 m2
- p.č. 2343/304 o výměře 237 m2
- p.č. 2342/305 o výměře 256 m2
- p.č. 2343/355 o výměře 68 m2
- p.č. 2343/356 o výměře 52 m2
- p.č. 2343/357 o výměře 66 m2
- p.č. 2343/358 o výměře 66 m2
zapsaných na LV č. 3085, vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální
pracoviště Praha.
od společnosti
K-STAVBY, a.s. se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, jednající Ing. Martinem Kulíkem, předsedou
představenstva, IČ: 26721813
21.4/2
schvaluje
přijetí daru-pozemků:
- p.č. 2342/310 o výměře 956 m2,
- p.č. 2342/329 o výměře 1747 m2
- p.č. 2342/331 o výměře 369 m2
- p.č. 2342/377 o výměře 66 m2
- p.č. 2342/378 o výměře 66 m2
- p.č. 2343/246 o výměře 19 m2
- p.č. 2343/287 o výměře 1610 m2
- p.č. 2343/288 o výměře 881 m2
- p.č. 2343/289 o výměře 350 m2
- p.č. 2343/304 o výměře 237 m2
- p.č. 2342/305 o výměře 256 m2
- p.č. 2343/355 o výměře 68 m2
- p.č. 2343/356 o výměře 52 m2
- p.č. 2343/357 o výměře 66 m2
- p.č. 2343/358 o výměře 66 m2
zapsaných na LV č. 3085, vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální
pracoviště Praha.
od společnosti
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K-STAVBY, a.s. se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, jednající Ing. Martinem Kulíkem, předsedou
představenstva, IČ: 26721813
21.4/3
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice podepsat darovací smlouvu a tajemnici ÚMČ zajistit vklad do
Katastru nemovitostí. Termín: zároveň s podpisem kupní smlouvy na stavbu komunikace včetně
vozovky, chodníků, přilehlé zeleně, parkovacích stání a zpevněných ploch v rámci stavby
obytného souboru rodinných domů „Na Lhotách“ II. a III. etapa, v katastrálním území Kunratice,
obec Praha.
K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
21.5/1
bere na vědomí
návrh na uzavření kupní smlouvy na stavbu komunikace včetně vozovky, chodníků, přilehlé
zeleně, parkovacích stání a zpevněných ploch v rámci stavby obytného souboru rodinných domů
„Na Lhotách“ II. a III. etapa, v katastrálním území Kunratice, obec Praha, konkrétně:
větve „A“ – Sechterova ulice – na pozemcích p.č. 2343/304, části p.č. 2343/287, a části
p.č. 2342/310, k.ú. Kunratice. Od napojení na komunikaci Herrova vedená severním
směrem cca 120 m, kde komunikace zahýbá směrem na východ až po napojení na ulici
„Dolnomlýnská“ cca 130 m.. Celková délka větve je cca 250 m. K této větvi i část
komunikace na pozemku parc. č. 2342/246 v ulici Herrova o výměře 19 m2, navazující
na stávající komunikaci Herrova.
větve „B“- Šťastného ulice – na pozemcích p.č. 2343/305, části p.č. 2342/310 a části p.č.
2342/329, k.ú. Kunratice. Od napojení na ulici Herrova vedená severním směrem cca
185 m, kde ulice zahýbá východním směrem až po napojení na ulici „Dolnomlýnská“
v délce cca 60 m. Celková délka větve je 245 m.
větve „C“- Dolnomlýnská ulice – na pozemcích p.č. 2343/289, p.č. 2343/358, p.č.
2343/357, p.č. 2343/288, p.č. 2343/356, p.č. 2343/355, část p.č. 2342/310, p.č, 2342/378,
p.č. 2342/377, část p.č. 2342/329 a p.č. 2342/331, k.ú. Kunratice. Od napojení na ulici
Herrova vedená severmín směrem cca 260 m a napojující se na stávající ulici
„Hornomlýnská“,
za celkovou kupní cenu 3 000,- Kč.

21.5./2
schvaluje
kupní smlouvu na stavbu komunikace včetně vozovky, chodníků, přilehlé zeleně, parkovacích
stání a zpevněných ploch v rámci stavby obytného souboru rodinných domů „Na Lhotách“ II. a
III. etapa, v katastrálním území Kunratice, obec Praha, konkrétně:
větve „A“ – Sechterova ulice – na pozemcích p.č. 2343/304, části p.č. 2343/287, a části
p.č. 2342/310, k.ú. Kunratice. Od napojení na komunikaci Herrova vedená severním
směrem cca 120 m, kde komunikace zahýbá směrem na východ až po napojení na ulici
„Dolnomlýnská“ cca 130 m.. Celková délka větve je cca 250 m. K této větvi i část
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komunikace na pozemku parc. č. 2342/246 v ulici Herrova o výměře 19 m2, navazující
na stávající komunikaci Herrova.
větve „B“- Šťastného ulice – na pozemcích p.č. 2343/305, části p.č. 2342/310 a části p.č.
2342/329, k.ú. Kunratice. Od napojení na ulici Herrova vedená severním směrem cca
185 m, kde ulice zahýbá východním směrem až po napojení na ulici „Dolnomlýnská“
v délce cca 60 m. Celková délka větve je 245 m.
větve „C“- Dolnomlýnská ulice – na pozemcích p.č. 2343/289, p.č. 2343/358, p.č.
2343/357, p.č. 2343/288, p.č. 2343/356, p.č. 2343/355, část p.č. 2342/310, p.č, 2342/378,
p.č. 2342/377, část p.č. 2342/329 a p.č. 2342/331, k.ú. Kunratice. Od napojení na ulici
Herrova vedená severmín směrem cca 260 m a napojující se na stávající ulici
„Hornomlýnská“.
za celkovou kupní cenu 3 000,- Kč.
21.5/3
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice podepsat kupní smlouvu. Termín ihned po písemném potvrzení o
odstranění zjištěných závad spol. DIPRO, spol.s.r.o.
K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
21.6a/1
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti kontrolního výboru za období květen 2012 až duben 2013
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
21.6b/1
bere na vědomí
rezignaci paní Ladislavy Píchové na členku kontrolního výboru (dopis čj. MC P-KU
00250/2013)
21.6b./2
volí
Ivana Hýžu trvale bytem Františka Šimáčka 387/5, Praha 4-Kunratice členem kontrolního
výboru Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice ke dni 24.6.2013
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
21.6c/1
zprávu o činnosti finančního výboru v období roku 2012.

bere na vědomí

K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
21.7./1
souhlasí
s předloženým návrhem Směrnice o zveřejňování smluv na webových stránkách Městské části
Praha-Kunratice
21.7./2

vydává
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s platností od 1.7.2013 Směrnici Zastupitelstva MČ P-Ku číslo 1 s názvem „Směrnice o
zveřejňování smluv na webových stránkách Městské části Praha-Kunratice
21.7./3
pověřuje
starostku podpisem Směrnice o zveřejňování smluv na webových stránkách Městské části
Praha-Kunratice
Termín: ihned
21.7./4
tajemnici ÚMČ
- seznámit zaměstnance s vydanou směrnicí
- zabezpečit dodržování směrnice
- zabezpečit úpravu www stránek úřadu

ukládá

K bodu 8
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
21.8./1
bere na vědomí
žádost odboru územního plánu MHMP č.j. S-MHMP 330809/2013/OUP ze dne 16.5.2013 o
vyjádření MČ k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1171 v k. ú. Kunratice
21.8./2
souhlasí
s návrhem úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1171 v k. ú. Kunratice, spočívající v navýšení kódu míry
využití území na pozemku č. parc. 2127 v k. ú. Kunratice z kódu B na kód C
21.8./3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí č. 21.8./2 Odboru územního plánu MHMP,
termín ihned
K bodu 9
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
21.9./1
bere na vědomí
žádost Mgr. Kukačky ze dne 7.6.2013 o vyjádření MČ k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP – úpravy
kódu míry využití území na pozemcích č. parc. 2626, 2627/5 a 2636/4 v k. ú. Kunratice, a to
kódu A na D
21.9./2
nesouhlasí
s návrhem úpravy ÚP SÚ HMP spočívajícím v navýšení kódu míry využití území na pozemcích
č. parc. 2626, 2627/5 a 2636/4 v k. ú. Kunratice, a to kódu A na D
21.9./3
souhlasí
s návrhem úpravy ÚP SÚ HMP spočívajícím v navýšení kódu míry využití území na pozemcích
č. parc. 2626, 2627/5 a 2636/4 v k. ú. Kunratice, a to kódu A na C, který odpovídá předložené
dokumentaci rodinného domu i okolní zástavbě
21.9./4

ukládá
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starostce zajistit podání informace o rozhodnutí č. 21.9./2 a 3 Odboru územního plánu MHMP,
termín ihned

K bodu 10
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
21.10./1
bere na vědomí
podnět spol. EKOSPOL a.s. zn. 203/2013/Ze ze dne 14.6.2013 na změnu Územního plánu
sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemcích č. parc. 845/1, 845/17, 845/108 a 846/1 v k.ú.
Písnice, a to z funkce orná půda na funkci čistě obytnou.
21.10./2
nesouhlasí
se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl m. Prahy na pozemcích č. parc. 845/1, 845/17,
845/108 a 846/1 v k.ú. Písnice z funkce orná půda na funkci čistě obytnou (za účelem výstavby
další etapy Bytového areálu Nový Park-Písnice) do doby vybudování obchvatu Písnice a
Kunratic a do doby konečného a přijatelného vyřešení odvodu dešťových vod z prvních dvou
etap stavby Bytový areál Nový park – Písnice, Praha-Libuš.
21.10./3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí č. 21.10./2 Odboru územního plánu MHMP,
spol. EKOSPOL a.s. a MČ Praha-Libuš, termín ihned.

Ověřovatelé:

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

Ing.arch Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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