Usnesení
z 21. zasedání Zastupitelstva MČ-Praha-Kunratice ze dne 30. června 2005
Zastupitelstvo MČ schvaluje
návrhovou komisi ve složení: p. Chalupa Václav, p. Andelt Jan
Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Mgr. Fork Jiří, p. Matoušková Kateřina
souhlasí
s následujícím programem dnešního jednání:
Program:
1) Projednání změny rozpočtu č. 6
2) Projednání úpravy rozpočtu MČ pro rok 2005 č. 3
3) Projednání „Čistopisu urbanistické studie Libuš Kunratice“ a „Závěrečného protokolu o projednání
urbanistické studie Libuš Kunratice“
4) Projednání návrhů na změnu Územního plánu hl. m. Prahy:
- na pozemku č. parc. 2127 v k. ú. Kunratice z funkce ZN/SVO (přírodní nelesní
plochy s výhledem na změnu na funkci smíšenou obchodu a služeb) na funkci OV
(všeobecně obytnou)
- na pozemku č. parc. 1166/1 a 2 v k. ú. Kunratice z funkce PSZ (sady a zahrady) na
funkci OC (čistě obytné území)
5) Projednání darů (jednorázových odměn) členům zastupitelstva za 1.pololetí r. 2005
6) Různé
K bodu 1
21.1.1Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- usnesení RHMP č. 0901 ze dne 14.6.2005 o rozšíření účelu a uvolnění dotace z kapitoly 01 rozpočtu HMPnávrh změny rozpočtu č. 6., zvýšení o investiční dotaci HMP 1 500,00 tis. Kč na obnovu zdi areálu zámku:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté dotace od obcí, ORJ 06 1 500,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3322 zachování a obnova kulturních památek, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 06, 1 500,00 tis.
Kč
výdaje budou označeny číslem. stavby (ORG) 7491, doklad a účelový znak sdělí MHMP
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 29.6.2005 schválit změnu č. 6.
21.1.2Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 6., zvýšení o investiční dotaci HMP 1 500,00 tis. Kč na obnovu zdi areálu zámku:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté dotace od obcí, ORJ 06 1 500,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3322 zachování a obnova kulturních památek,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 06, 1 500,00 tis. Kč
Výdaje budou označeny číslem. stavby (ORG) 7491, doklad a účelový znak sdělí MHMP.
21.1.3Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit, aby rozhodnutí tohoto bodu bylo realizováno bezprostředně po obdržení sdělení odboru
rozpočtu MHMP o přidělení investiční dotace MČ Praha Kunratice.
K bodu 2
21.2.1Zastupitelstvo MČ
b e r e n a v ěd o m í
- návrh úpravy rozpočtu č. 3., posílení par. 2212 silnice o 500,0 tis. Kč přesunem vlastních zdrojů z rezerv
v rámci rozpočtu:
snižuje se
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10 -500,00 tis. Kč
přesouvá se na
par. 2212 silnice, pol. 5171 opravy a údržba, ORJ 03 +500,00 tis. Kč
doporučení starostky podle vyjádření finančního výboru schválit úpravu č. 3.
21.2.2Zastupitelstvo MČ
schvaluje

úpravu rozpočtu č. 3., posílení par. 2212 silnice o 500,0 tis. Kč přesunem vlastních zdrojů z rezerv v rámci
rozpočtu:
snižuje se
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10 -500,00 tis. Kč
přesouvá se na
par. 2212 silnice, pol. 5171 opravy a údržba, ORJ 03 +500,00 tis. Kč
21.2.3Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2005.
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10 310,00 tis. Kč
K bodu 3
21.3.1Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
informaci sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy ze dne 31.3.2005 o pořízení „Čistopisu urbanistické studie Libuš
Kunratice“ a „Závěrečného protokolu o projednání urbanistické studie Libuš Kunratice“ včetně žádosti o
projednání
21.3.2Zastupitelstvo MČ
nesouhlasí
s „Čistopisem urbanistické studie Libuš Kunratice“ a se „Závěrečným protokolem o projednání urbanistické
studie Libuš Kunratice“
z důvodu, že studie ani závěrečný protokol nerespektují některé zásadní připomínky MČ k návrhu uvedené US,
tj. zejména:
- připomínku týkající se severojižní páteřní komunikace
- připomínku k ploše C2.2 (zmenšení měřítka objektů)
- požadavek opatření omezujících tangenciální dopravu mezi Prahou 11 a Prahou 12 vedoucí
komunikací Dobronická
- požadavek na úpravu komunikace Vídeňská
- požadavek na zpracování bilance ploch a náhrad
21.3.3Zastupitelstvo MČ
žádá
kompetentní členy ZHMP o přijetí takových opatření, která by vedla k urychlenému řešení nevyhovující
dopravní situace v dotčeném území, tj. redukci tangenciální dopravy z Prahy 11 do Prahy 12 přes Kunratice a
redukci dopravy v ulici Vídeňská
21.3.4Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 21.3.2 a 21.3.3 SURM a podání informace o rozhodnutí
bodu 21.2/3 kompetentním členům ZHMP, termín do 15.7.2005
K bodu 4
21.4a/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh p. Michala Hráška a pí. Libuše Hráškové ze dne 17.5.2005 na pořízení změny Územního plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc. 2127 v k. ú. Kunratice z funkce ZN/SVO (přírodní nelesní plochy
s výhledem na změnu na funkci smíšenou obchodu a služeb) na funkci OV (všeobecně obytnou)
21.4a/2 Zastupitelstvo MČ
souhlasí
se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc. 2127 a na části pozemku č. parc.
2129 v k. ú. Kunratice z funkce ZN/SVO (přírodní nelesní plochy s výhledem na změnu na funkci smíšenou
obchodu a služeb) na funkci OV (všeobecně obytnou)
21.4a/2 Zastupitelstvo MČ u k l á d á
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 21.4a/2 Odboru územního plánu a Michalu a Libuši
Hráškovým do 15.8.2005

21.4b/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh Ing. Adolfa Cerháka v zastoupení vlastníka, p. Jiřího Jakoubka, ze dne 15.6.2005 na pořízení změny
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc. 1166/1a2 a část pozemku č. parc. 1174 a část
parcely 1167/2 v k. ú. Kunratice z funkce PSZ (sady a zahrady) na funkci OC (čistě obytnou)
21.4b/2 Zastupitelstvo MČ
souhlasí
se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc. 1166/1 a 2 a na částech pozemků
č. parc. 1174 a 1167/2 v k. ú. Kunratice z funkce PSZ (sady a zahrady) na funkci OC (čistě obytnou)
21.4b/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 21.4b/2 Odboru územního plánu a Ing. Cerhákovi do
15.8.2005
K bodu 5
21.5.1Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s finančním darem (jednorázovými odměnami za práci v 1. pololetí r. 2005) členům Zastupitelstva MČ Praha –
Kunratice ve výši:
- 2 měsíční odměny pro starostku a uvolněného zástupce starostky
- 1 měsíční odměna pro neuvolněné zástupce
- 4 měsíčních odměn pro předsedy výborů a komisí, členy finančního a revizního výboru a
předsedu redakční rady
s odůvodněním: osobní přispění při zajišťování investičních prostředků pro MČ v 1. pololetí r. 2005 a příprava
na rekonstrukci budovy Úřadu MČ u starostky a zástupců starostky a zodpovědný a obětavý přístup při
zajišťování chodu zastupitelstva, výborů, komisí a redakční rady u ostatních; dále mimořádné nasazení při
přípravě nájemní smlouvy na pronájem hospodářských objektů kunratického zámku u téměř všech členů
zastupitelstva
21.5.2Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 21.5.1 do 7.7.2005
K bodu 6
21.6.b/1 Zastupitelstvo MČ
navrhuje
informaci o veřejné schůzi, která se týkala rekonstrukce ul. K Verneráku
21.6.b/2 Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s návrhem doporučit variantu B dopravního řešení ul. K Verneráku

