USNESENÍ
Z 28. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 11. 10. 2010

Zastupitelstvo MČ
návrhovou komise ve složení
ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

volí
Ing. Purbrdle Jiří
Ing. Potluka Oto
Ing. Alinčová Lenka
pí. Aschenbrenerová Jaroslava
souhlasí

s následujícím programem:
Program :
1) Projednání rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2009.
2) Projednání změn rozpočtu MČ roku 2010 č. 15-20 a úprav rozpočtu MČ č. 6-9
3) Projednání smlouvy o spolupráci a smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu
pozemků č. parc. 382/5 (5 m2), 382/2 (31m2) a S82/4 (43 m2) ve vlastnictví HMP –
svěřeno MČ za pozemek č. parc. 381/1 (36 m2) ve vlastnictví soukromé osoby, vše
k.ú. Kunratice.
4) Projednání revokace usnesení zastupitelstva MČ č. 3 ze dne 17.5.2010 ve smyslu
nahrazení č. parc. 2362/61 číslem parc. 2362/63.
5) Projednání žádosti firmy EKOSPOL a.s. o změnu stanoviska MČ k umístní dešťové
kanalizace.
6) Různé

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.1/1
bere na vědomí
-návrh na rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2009:
hospodářský výsledek k rozdělení, který činí
1 950 375,77 Kč
se rozděluje takto:
zvýšení rozpočtu hlavní činnosti
800 375,77 Kč
převod do fondu Domu s chráněnými byty
1 150 000,00 Kč;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 30.9.2010 návrh schválit.
28.1/2
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2009:
hospodářský výsledek k rozdělení, který činí
1 950 375,77 Kč
se rozděluje takto:
zvýšení rozpočtu hlavní činnosti
800 375,77 Kč
převod do fondu Domu s chráněnými byty
1 150 000,00 Kč
28.1/3
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit provedení opatření v souladu s finančními předpisy do 31.10.2010.
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K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2a/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 15., zvýšení o 800,40 tis. Kč, tj. zapojení hospodářského výsledku
hospodářské činnosti roku 2009 a převod částky 1 150,00 tis. Kč z hospodářského výsledku
hospodářské činnosti 2009 do peněžního fondu pro Dům s chráněnými byty:
Příjem:pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (na ZBÚ) 1 950,40 tis. Kč
pol. 4134 převody z rozpočtových účtů (ze ZBÚ na účet fondu)
1 150,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
800,40 tis. Kč
vyrovnání dokladu převodu do fondu:
par. 6330 převody vlastním fondům,
pol. 5349 ostatní převody vlastním fondům
1 150,00 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech
1 150,00 tis. Kč
obě strany ORJ 010, doklad 112, převod do fondu účelový znak 35;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 30.9.2010 návrh schválit.
28.2a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 15., zvýšení o 800,40 tis. Kč, tj. zapojení hospodářského výsledku
hospodářské činnosti roku 2009 a převod částky 1 150,00 tis. Kč z hospodářského výsledku
hospodářské činnosti 2009 do peněžního fondu pro Dům s chráněnými byty:
Příjem:pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (na ZBÚ) 1 950,40 tis. Kč
pol. 4134 převody z rozpočtových účtů (ze ZBÚ na účet fondu)
1 150,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
800,40 tis. Kč
vyrovnání dokladu převodu do fondu:
par. 6330 převody vlastním fondům,
pol. 5349 ostatní převody vlastním fondům
1 150,00 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech
1 150,00 tis. Kč
obě strany ORJ 010, doklad 112, převod do fondu účelový znak 35.
28.2a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2b/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 16., uzavření finančního vypořádání za rok 2009:
- Vypořádání s HMP:
Příjem:
par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
4,10 tis. Kč
Výdaj:
Par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
4,10 tis. Kč
Doklad 8035, ORJ 10.
- Vypořádání s příspěvkovými organizacemi:
Příjem:
par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
2229 ostatní přijaté vratky transferů
28,50 tis. Kč
Výdaj:
Par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
28,50 tis. Kč
Doklad 113, ORJ 10;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 30.9.2010 návrh schválit.
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28.2b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 16., uzavření finančního vypořádání za rok 2009:
- Vypořádání s HMP:
Příjem:
par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
4,10 tis. Kč
Výdaj:
Par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
4,10 tis. Kč
Doklad 8035, ORJ 10.
- Vypořádání s příspěvkovými organizacemi:
Příjem:
par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
2229 ostatní přijaté vratky transferů
28,50 tis. Kč
Výdaj:
Par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
28,50 tis. Kč
Doklad 113, ORJ 10.
28.2b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2c/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 17., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 90,00 tis. Kč pro Jednotku
Sboru dobrovolných hasičů:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
90,00 tis. Kč
Výdaj: par. 5512 požární ochrana:
30,00 tis. Kč
pol. 5132 ochranné pomůcky
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
20,00 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
9,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva
31,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 07, UZ 81;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 30.9.2010 návrh schválit.
28.2c/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 17., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 90,00 tis. Kč pro Jednotku Sboru
dobrovolných hasičů:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
90,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 5512 požární ochrana:
pol. 5132 ochranné pomůcky
30,00 tis. Kč
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
20,00 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
9,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva
31,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 07, UZ 81.
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28.2c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2010.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2d/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 18., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 59,70 tis. Kč pro Základní
školu na integraci žáků pro asistenta pedagoga:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
59,70 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 59,70 tis. Kč
Obě strany ORJ 04, UZ 91;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 30.9.2010 návrh schválit.
28.2d/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 18., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 59,70 tis. Kč pro Základní školu na
integraci žáků pro asistenta pedagoga:
59,70 tis. Kč
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 59,70 tis. Kč
Obě strany ORJ 04, UZ 91.
28.2d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2e/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 19., změna v příjmové části rozpočtu:
Příjmy:
pol. 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství, snižuje se
-280,00 tis. Kč
pol. 1361 správní poplatky, snižuje se
-150,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
pol. 1511 daň z nemovitosti, zvyšuje se
pol. 2123 ostatní odvody příspěvkových organizací, zvyšuje se
702,80 tis. Kč
pol. 2211 sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů, snižuje se
-702,80 tis. Kč
pol. 2141 příjmy z úroků, zvyšuje se
140,00 tis. Kč
60,00 tis. Kč
pol. 2329 ostatní nedaňové příjmy, zvyšuje se
celkem změna příjmů-zvýšení o
720,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespec. rezervy
720,00 tis. Kč;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 30.9.2010 návrh schválit.
28.2e/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 19., změna v příjmové části rozpočtu:
Příjmy:
pol. 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství, snižuje se
-280,00 tis. Kč
pol. 1361 správní poplatky, snižuje se
-150,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
pol. 1511 daň z nemovitosti, zvyšuje se
pol. 2123 ostatní odvody příspěvkových organizací, zvyšuje se
702,80 tis. Kč
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pol. 2211 sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů, snižuje se
-702,80 tis. Kč
pol. 2141 příjmy z úroků, zvyšuje se
140,00 tis. Kč
pol. 2329 ostatní nedaňové příjmy, zvyšuje se
60,00 tis. Kč
celkem změna příjmů-zvýšení o
720,00 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespec. rezervy
720,00 tis. Kč.
28.2e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2f/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 20., zvýšení o 234,60 tis. Kč, tj. o neinvestiční příspěvek na žáka
uhrazený obcemi za zajištění školní docházky v Kunraticích pro děti s trvalým bydlištěm
mimo Kunratice, doklad 118:
Příjem: pol 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
217,70 tis. Kč
ORJ 04, záznamová položka 028 převodu mezi obcemi,
par. 3113 zákl. školy, pol. 2111 příjmy z vlastní činnosti, ORJ 04 16,90 tis. Kč
celkem
234,60 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif. rezervy, ORJ 10
234,60 tis. Kč;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 30.9.2010 návrh schválit.

28.2f/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 20., zvýšení o 234,60 tis. Kč, tj. o neinvestiční příspěvek na žáka uhrazený
obcemi za zajištění školní docházky v Kunraticích pro děti s trvalým bydlištěm mimo
Kunratice, doklad 118:
Příjem: pol 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
217,70 tis. Kč
ORJ 04, záznamová položka 028 převodu mezi obcemi,
par. 3113 zákl. školy, pol. 2111 příjmy z vlastní činnosti, ORJ 04 16,90 tis. Kč
celkem
234,60 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif. rezervy, ORJ 10
234,60 tis. Kč.
28.2f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2g/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 6. přesun 9,60 tis. v par. 5512 požární ochrana:
v par 5512 požární ochrana se snižuje:
pol. 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
-4,00 tis. Kč
pol. 5167 služby školení a vzdělávání
-2,60 tis. Kč
pol. 5175 pohoštění
-2,00 tis. Kč
pol. 5194 věcné dary
-1,00 tis. Kč
celkem
-9,60 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 5512 požární ochrana, pol. 5132 ochranné pomůcky
9,60 tis. Kč
ORJ 07, doklad 115;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 30.9.2010 návrh schválit.

Strana 5 (celkem 9)

Usnesení z 28. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 11.října 2010

28.2g/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 6. přesun 9,60 tis. v par. 5512 požární ochrana:
v par 5512 požární ochrana se snižuje:
pol. 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
-4,00 tis. Kč
pol. 5167 služby školení a vzdělávání
-2,60 tis. Kč
pol. 5175 pohoštění
-2,00 tis. Kč
pol. 5194 věcné dary
-1,00 tis. Kč
celkem
-9,60 tis. Kč
přesouvá se na pol. 5132 ochranné pomůcky ORJ 07, doklad 115
9,60 tis. Kč
28.2g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2h/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 7. přesun 80,00 tis. v paragrafu 6171 činnost místní správy:
v par. 6171 činnost místní správy se snižuje:
pol. 5011 platy zaměstnanců
-80,00 tis. Kč
přesouvá se na par. 6171 činnost místní správy, ORJ 09, doklad 116:
pol. 5021 ostatní osobní výdaje
80,00 tis. Kč
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 30.9.2010 návrh schválit.
28.2h/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 7. přesun 80,00 tis. v paragrafu 6171 činnost místní správy:
v par. 6171 činnost místní správy se snižuje:
pol. 5011 platy zaměstnanců
-80,00 tis. Kč
přesouvá se na par. 6171 činnost místní správy, ORJ 09, doklad 116:
pol. 5021 ostatní osobní výdaje
80,00 tis. Kč
28.2h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2i/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 8., přesun 1 462,00 tis. Kč uvnitř rozpočtu pro potřeby vzniklé
v průběhu roku jak je uvedeno v důvodové správě a Tabulce č. l, doklad 117;
-doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 30.9.2010 návrh schválit.
28.2i/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 8., přesun 1 462,00 tis. Kč uvnitř rozpočtu pro potřeby vzniklé v průběhu
roku podle důvodové zprávy a Tabulky č. 1, doklad 117:
Tabulka č. 1, podklad úpravy č. 8 bodu 28.2i ZMČ 11.10.2010
Paragraf Položka
Název
Potřeba
tis. Kč
Zdroje - snižuje se:
3639
5171 Kom. služby a územní rozvoj, opravy a udržování
-450,00
6409
5901 Ostatní činnosti, nespecifikované rezervy
-1 012,00
Snížení celkem
-1 462,00

Celkem
tis. Kč

-1 462,00
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3111
3113
3113
3113

5331
6121
5331
5331

3319
3319
3319

5169
5194
5492

3639
3639

5171
6119

4359
4359
4359

5171
5175
5192

6409

5222

Výdaj - přesouvá se na:
Předškolní zařízení, neinv. příspěvky zřízeným PO
Budovy, haly, stavby - jištění budovy před bleskem
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO-náhr. stravování
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO-dotace do fondu
Základní školy celkem
Nákup ostatních služeb
Věcné dary
Dary obyvatelstvu
Záležitosti kultury celkem
Opravy a udržování
Dlouhodobý nehmotný majetek
Kom. služby a územní rozvoj celkem
Opravy a udržování
Pohoštění
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Ost. sociální péče o staré občany (Klub seniorů) celk
Neinvestiční transfery občanským sdružením
Ostatní činnosti celkem
Přesun celkem

10,00
800,00
47,00
220,00

10,00

1 067,00
40,00
11,00
19,00
70,00
115,00
125,00
240,00
17,00
4,00
4,00
25,00
50,00
1 462,00

50,00
1 462,00

28.2i/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2j/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 9. přesun 640,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu pro par. 3635 územní
plánování:
snižuje se:
-640,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
přesouvá se na:
par. 3635 územní plánování,
pol. 6119 dlouhodobý nehmotný majetek, ORJ 01, doklad 119
640,00 tis.Kč.
28.2j/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 9. přesun 640,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu pro par. 3635 územní plánování:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-640,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3635 územní plánování,
pol. 6119 dlouhodobý nehmotný majetek, ORJ 01, doklad 119
640,00 tis.Kč.
28.2j/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2010.
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K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.3./1
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice uzavřít smlouvu o spolupráci a smlouvu o smlouvě budoucí
směnné na směnu pozemkových parcel parc.č. 382/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 5 m2, parc.č. 382/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2 a parc.č.
382/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2, vše LV 1812 v k.ú. Kunratice, ve
vlatnictví HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice, za parc.č. 381/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 36 m2, LV 3247 v k.ú. Kunratice, ve vlastnictví Jana Soukupa, bytem
Pod Vilami 681/21, Praha 4-Nusle, 140 00.
28.3./2
schvaluje
smlouvu o spolupráci a smlouvu o smlouvě budoucí směnné na směnu pozemkových parcel
parc.č. 382/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m2, parc.č. 382/2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2 a parc.č. 382/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 43 m2, vše LV 1812 v k.ú. Kunratice, ve vlatnictví HMP-svěřeno MČ
Praha-Kunratice, za parc.č. 381/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2, LV
3247 v k.ú. Kunratice, ve vlastnictví Jana Soukupa, bytem Pod Vilami 681/21, Praha 4-Nusle,
140 00.
28.3./3
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení. Termín: ihned.

ukládá

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.4./1
revokuje
usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice č.3 ze dne 17.5.2010 směnit pozemek parc.č.
2362/61 orná půda, o výměře 313 m2 zapsaný na LV č. 1812, ve vlastnictví HMP-svěřeno
MČ Praha-Kunratice, v k.ú. Kunratice za pozemek parc.č. 863/3 lesní pozemek o výměře 313
m2 zapsaný na LV č. 654 ve vlastnictví Jana Bartůňka, trvale bytem K Borovíčku 492/35,
Praha 4-Kunratice, 148 00 a Jany Vašíkové, trvale bytem K Zeleným domkům 682/24a, Praha
4-Kunratice, 148 00, v k.ú. Kunratice, za účelem vybudování chodníku (bezbariérový přístup
pro vozíčkáře a dětské kočárky do Kunratického lesa a k poliklinice Šustova) na pozemkové
parcele parc.č. 863/3 při komunikaci U Kunratického lesa tak, že se v bodech 1 a 2 nahrazuje
parcelní číslo parc.č. 2362/61 parcelním číslem par.č. 2362/63.
28.4./2
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení. Termín ihned

ukládá

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.5/1
bere na vědomí
žádost firmy EKOSPOL a.s. ze dne 21.9.2010 o změnu nesouhlasného stanoviska k umístění
dešťové kanalizace na pozemku č. parc. 2372/2 v k. ú. Kunratice, který je vlastnictví HMP –
svěřeno MČ Praha-Kunratice
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28.5/2
trvá
na svém nesouhlasném stanovisku ze dne 20.9.2010 z důvodu, že od 22.11.2005, kdy bylo
vydáno kladné stanovisko k umístění dešťové kanalizace na uvedeném pozemku, došlo ke
změně projektové dokumentace na areál Nový park Písnice, se kterou Městská část PrahaKunratice nikdy nesouhlasila (bylo změněno dopravní napojení areálu z ul. Libušské na
Kunratickou spojku)
28.5/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 28.5/2 žadateli

Ověřovatelé

Ing. Alinčová Lenka

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

paní Aschenbrenerová Jaroslava ......................................

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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