USNESENÍ
Z 17. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 5. 10.2009

Zastupitelstvo MČ
návrhovou komise ve složení

ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

schvaluje
pan Vraný Jiří
pan Hnětkovský Jan

pan Kahoun Ladislav
Ing. Aschenbrenerová Jaroslava
souhlasí

s následujícím programem:
Program :
1) Projednání změn a úprav rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2009
2) Projednání dodatků ke zřizovacím listinám Základní školy Kunratice a Mateřské
školy Kunratice
3) Projednání směny pozemku č. parc. 2398/5 ve vlastnictví HMP-svěřeno MČ PrahaKunratice o výměře 50 m2 za pozemek č. parc. 251/3 ve vlastnictví soukromých osob
o výměře 17 m2, vše k. ú. Kunratice
4) Projednání návrhu požádat ZHMP o svěření pozemku č. parc. 804/1 v k. ú.
Kunratice
5) Projednání urbanistické studie území ohraničeného zhruba ulicemi Úhlová, Nad
Šeberákem, K Jelenám a V jahodách (úprava části US Kunratice SV)
6) Různé

K bodu 1)
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
17.1.a./1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 10., uzavření finančního vypořádání za rok 2008:
Příjmy - doklad 8030:
snižuje se:
par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů, ORJ 10
-49,10 tis. Kč.
zvyšuje se:
par. 3632 pol. 2111 příjmy z vlastní činnosti pohřebnictví, ORJ 08
+49,10 tis. Kč;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 24.9.2009 schválit
změnu č. 10.
17.1.a/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 10., uzavření finančního vypořádání za rok 2008:
Příjmy - doklad 8030:
snižuje se:
par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
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pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů, ORJ 10
zvyšuje se:
par. 3632 pol. 2111 příjmy z vlastní činnosti pohřebnictví, ORJ 08

-49,10 tis. Kč
+49,10 tis. Kč.

17.1.a/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.11.2009.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
17.1.b/1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 11., zvýšení o 1 468,7 tis. Kč - vrácení daně z příjmů VHČ roku
2008:
1 468,70 tis. Kč
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
1 468,70 tis. Kč
Obě strany ORJ 10, doklad 8034, UZ 99;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 24.9.2009 schválit
změnu č. 11.
17.1.b/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 11., zvýšení o 1 468,7 tis. Kč - vrácení daně z příjmů VHČ roku 2008:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
1 468,70 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
1 468,70 tis. Kč
Obě strany ORJ 10, doklad 8034, UZ 99.
17.1.b/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.11.2009.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
17.1.c/1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 12., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 222,00 tis. Kč pro Jednotku
Sboru dobrovolných hasičů:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
220,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 5512 požární ochrana, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
32,00 tis. Kč
par. 5512 požární ochrana, pol. 5171 opravy a udržování
100,00 tis. Kč
příspěvek na činnost bude rozdělen na dokrytí již uskutečněných výdajů
a zbývající část na potřebu do konce roku jak je uvedeno v tabulce č. 1
90,00 tis. Kč
Obě strany označeny ORJ 07, UZ 81, doklad 8044;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 24.9.2009 schválit
změnu č. 12.
17.1.c/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 12., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 222,00 tis. Kč pro Jednotku Sboru
dobrovolných hasičů:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
220,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 5512 požární ochrana, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
32,00 tis. Kč
par. 5512 požární ochrana, pol. 5171 opravy a udržování
100,00 tis. Kč
příspěvek na činnost bude rozdělen na dokrytí již uskutečněných výdajů
a zbývající část na potřebu do konce roku jak je uvedeno v tabulce č. 1
90,00 tis. Kč

Strana 2 (celkem 8)

Usnesení z 17 zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 5. října 2009

Obě strany označeny ORJ 07, UZ 81, doklad 8044.
17.1.c/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.11.2009.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
17.1.d/1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 13., užití investiční dotace 1 300,00 tis. Kč k jinému účelu, ale
stejného charakteru jako účel schválený, týká se rekonstrukcí objektů Golčova čp. 28 a čp. 24:
na straně příjmů i výdajů dojde ke změně v tzv. ORG, tj. přiřazených číslech stavby; celková
výše paragrafu ani dotace, již v rozpočtu zahrnutá, tj. 7 500,00 tis. Kč, se nemění. Výsledná
výše výdajů obou staveb bude (vše označeno ORJ 08, doklad č. 8037):
par. 3639, pol. 6121: čp. 28 Golčova, ORG 40576 investiční dotace
2 200,00 tis. Kč
vlastní zdroje MČ ORG 40576
500,00 tis. Kč
par. 3639, pol. 6121: čp. 24 Golčova, ORG 4494 investiční dotace
5 300,00 tis. Kč
vlastní zdroje MČ ORG 4494
500,00 tis. Kč
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 24.9.2009 schválit
změnu č. 13.
17.1.d/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 13., užití investiční dotace 1 300,00 tis. Kč k jinému účelu, ale stejného
charakteru jako účel schválený, týká se rekonstrukcí objektů Golčova čp. 28 a čp. 24:
na straně příjmů i výdajů dojde ke změně v tzv. ORG, tj. přiřazených číslech stavby; celková
výše paragrafu ani dotace, již v rozpočtu zahrnutá, tj. 7 500,00 tis. Kč, se nemění. Výsledná
výše výdajů obou staveb bude (vše označeno ORJ 08, doklad č. 8037):
par. 3639, pol. 6121: čp. 28 Golčova, ORG 40576 investiční dotace
2 200,00 tis. Kč
vlastní zdroje MČ ORG 40576
500,00 tis. Kč
par. 3639, pol. 6121: čp. 24 Golčova, ORG 4494 investiční dotace
5 300,00 tis. Kč
500,00 tis. Kč.
vlastní zdroje MČ ORG 4494
17.1.d/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.11.2009.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
17.1.e/1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 14., zvýšení o investiční dotaci HMP 15 000,00 tis. Kč na
rekonstrukci a přístavbu budovy školní jídelny se současným využitím pro další třídy
mateřské školy:
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
15 000,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 budovy, haly, stavby
15 000,00 tis. Kč
ORJ 04, UZ 84, doklad 8046, přidělené číslo stavby ORG 40845;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 24.9.2009 schválit
změnu č. 14.
17.1.e/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 14., zvýšení o investiční dotaci HMP 15 000,00 tis. Kč na rekonstrukci a
přístavbu budovy školní jídelny se současným využitím pro další třídy mateřské školy:
15 000,00 tis. Kč
Příjem: pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 budovy, haly, stavby
15 000,00 tis. Kč
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ORJ 04, UZ 84, doklad 8046, přidělené číslo stavby ORG 40845.
17.1.e/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.11.2009.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
17.1.f/1.
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 15., zvýšení o 52,80 tis. Kč – vrácené prostředky zaplaceného
příslušenství daně:
Příjem: pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, par. 6112
52,80 tis. Kč
Výdaj: par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5363 úhrada sankcí jiným rozpočtům 16,30 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
36,50 tis. Kč;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 24.9.2009 schválit
změnu č. 15.
17.1.f/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 15., zvýšení o 52,80 tis. Kč – vrácené prostředky zaplaceného příslušenství
daně:
52,80 tis. Kč
Příjem: pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, par. 6112
Výdaj: par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5363 úhrada sankcí jiným rozpočtům 16,30 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
36,50 tis. Kč.
17.1.f/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.11.2009.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
17.1.g/1.
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 4., posílení par. 6171 o 50,00 tis. Kč – poskytnutí daru obci Šenov
u Nového Jičína na odstraňování následků povodně 2009:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-50,00 tis. Kč
přesouvá se na:
50,00 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5321 neinvestiční transfery obcím
Doklad 908, ORJ 09, vyrovnávací položka převodu mezi obcemi ZP 035;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 24.9.2009 schválit
úpravu č. 4.
17.1.g/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 4., posílení par. 6171 o 50,00 tis. Kč – poskytnutí daru obci Šenov u
Nového Jičína na odstraňování následků povodně 2009:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-50,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5321 neinvestiční transfery obcím
50,00 tis. Kč
Doklad 908, ORJ 09, vyrovnávací položka převodu mezi obcemi ZP 035.
17.1.g/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.11.2009.
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Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
17.1.h/1.
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 5., přesun 50,00 tis. v par. 5512 požární ochrana mezi položkami
tak jak je uveden v Tabulce č. 1, která je přílohou bodu č. 1.c). tohoto zasedání;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 24.9.2009 schválit
úpravu č. 5.
17.1.h/2.
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 5., přesun 50,00 tis. v par. 5512 požární ochrana mezi položkami tak jak je
uveden v Tabulce č. 1, která je přílohou bodu č. 1.c). tohoto zasedání.
17.1.h/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.11.2009.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
17.1.i/1.
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 16., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 97,00 tis. Kč pro zřízená
školská zařízení pro asistenta pedagoga:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
97,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 33,00 tis. Kč
par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 64,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 04, UZ 91. doklad 8042.
17.1.i/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 16., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 97,00 tis. Kč pro zřízená školská
zařízení pro asistenta pedagoga:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
97,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 33,00 tis. Kč
par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 64,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 04, UZ 91. doklad 8042.
17.1.i/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.11.2009.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
17.1.j/1.
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 17., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 39,20 tis. Kč-vrácená
dodatečná daň z příjmů:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
39,20 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
39,20 tis. Kč
Obě strany ORJ 10, UZ 92, doklad 8043.
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17.1.j/2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 17., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 39,20 tis. Kč-vrácená dodatečná
daň z příjmů:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
39,20 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
39,20 tis. Kč
Obě strany ORJ 10, UZ 92, doklad 8043.
17.1.j/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.11.2009.

K bodu 2)
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
17.2.a/1.
bere na vědomí
návrh na vydání dodatku č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Kunratice, Praha 4,
Předškolní 420, dle přílohy usnesení, kterým se s účinností od 5.10.2009 zřizovací listina
příspěvkové organizace v platném znění přizpůsobuje zákonu č. 250/2000 Sb., ve znění
účinném ode dne 1.4.2009 a zároveň se vydává úplné znění této zřizovací listiny
17.2.a/2.
schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420, dle
přílohy usnesení, kterým se s účinností od 5.10.2009 zřizovací listina příspěvkové organizace
v platném znění přizpůsobuje zákonu č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne 1.4.2009 a
zároveň se vydává úplné znění této zřizovací listiny
17.2.a/3.
ukládá
starostce MČ Praha Kunratice Ing. arch. Ivaně Kabelové, starostce MČ Praha-Kunratice
zajistit realizaci usnesení
Termín: do 31.10.2009

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
17.2.b/1.
bere na vědomí
návrh na vydání dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Kunratice, Praha 4,
Předškolní 880, dle přílohy usnesení, kterým se s účinností od 5.10.2009 zřizovací listina
příspěvkové organizace v platném znění přizpůsobuje zákonu č. 250/2000 Sb., ve znění
účinném ode dne 1.4.2009 a zároveň se vydává úplné znění této zřizovací listiny
17.2.b/2.
schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 880, dle
přílohy usnesení, kterým se s účinností od 5.10.2009 zřizovací listina příspěvkové organizace
v platném znění přizpůsobuje zákonu č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne 1.4.2009 a
zároveň se vydává úplné znění této zřizovací listiny
17.2.b/3.
ukládá
starostce MČ Praha Kunratice Ing. arch. Ivaně Kabelové, starostce MČ Praha-Kunratice
zajistit realizaci usnesení
Termín: do 31.10.2009
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K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
17.3./1.
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice na směnu pozemkové parcely parc.č. 2398/5, ostatní plocha,
ostatní komunikace, LV 1812 o výměře 50 m2, ve vlatnictví HMP-svěřeno MČ PrahaKunratice, za parc.č. 251/3, zahrada, LV 738 o výměře 17 m2, ve vlastnictví soukromých
osob, vše v k.ú. Kunratice
17.3./2.
schvaluje
směnu pozemkových parcel parc.č. 2398/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, LV 1812 o
výměře 50 m2, ve vlatnictví HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice, za parc.č. 251/3, zahrada,
LV 738 o výměře 17 m2, ve vlastnictví soukromých osob, vše v k.ú. Kunratice
17.3./3.
ukládá
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení. Termín: ihned.

K bodu 4)
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
17.4./1.
bere na vědomí
návrh požádat ZHMP o svěření pozemku parc.č.804/1 o výměře 42 489 m2 v kat. území
Kunratice Městské části Praha-Kunratice za účelem výsadby vzrostlé zeleně v části vedené
v nově připravovaném Územním plánu (dále jen ÚPn) HMP jako ZN (nelesní zeleň) a získání
náhrad za jiné pozemky za účelem výstavby sportoviště-fotbalu, popř. komerčního využití
v části vedené v nově připravovaném ÚPn jako OB (obytné) a SM (smíšené) území.
17.4./2.
souhlasí
s návrhem požádat ZHMP o svěření pozemku parc.č.804/1 o výměře 42 489 m2 v kat. území
Kunratice Městské části Praha-Kunratice za účelem výsadby vzrostlé zeleně v části vedené
v nově připravovaném Územním plánu (dále jen ÚPn) HMP jako ZN (nelesní zeleň) a získání
náhrad za jiné pozemky za účelem výstavby sportoviště-fotbalu, popř. komerčního využití
v části vedené v nově připravovaném ÚPn jako OB (obytné) a SM (smíšené) území.
17.4./3.
ukládá
starostce zajistit podání žádosti MHMP. Termín ihned

K bodu 5)
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
17.5/1.
bere na vědomí
návrh urbanistické studie území ohraničeného zhruba ulicemi Úhlová, Nad Šeberákem,
K Jelenám a v Jahodách zpracované Ing. arch. Myškou v roce 2009
17.5/2.
žádá
o doplnění studie dle zápisu z průběhu projednávání tohoto bodu zastupitelstvem.
17.5/3.
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 17.5/2 projektantovi, termín ihned
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Usnesení z 17 zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 5. října 2009

K bodu 6)
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
17.6.a/.1.
bere na vědomí
doplnění obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů,
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v části týkající se svěření správy věcí
z vlastnictví hlavního města Prahy v příloze č. 7 části A v části Praha Kunratice o výčet:
„Kunratice 1 ks požárního vozidla (dopravní dodávkový automobil) v pořizovací hodnotě
1 143 938,00 Kč“.
17.6.a/3.
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit zavedení hodnoty automobilu do účetní a majetkové evidence MČ
v souladu s finančními předpisy.

Ověřovatelé

p. Kahoun Ladislav

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

pí. Aschenbrenerová Jaroslava ......................................

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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