USNESENÍ
Z 23. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 22.3.2010

Zastupitelstvo MČ
návrhovou komise ve složení

ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

volí
Ing. Potluka Oto
pan Hnětkovský Jan

Ing. Pubrdle Jiří
pí. Aschenbrenerová Jaroslava
souhlasí

s následujícím programem:

Program :
1) Projednání aktualizace Statutu sociálního fondu
2) a) Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha-Kunratice pro rok 2010 v hlavní činnosti
b) Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha-Kunratice pro rok 2010 v hospodářské
činnosti
c) Projednání rozpočtového výhledu MČ Praha-Kunratice na období let 2010-2015
3) Projednání návrhu na odejmutí nemovitosti ze svěřené správy MČ Praha-Kunratice
(PK 535, PK 499, parc. č. 2527, parc. č. 2472/1, parc. č. 2361/40, parc. 2359/35, parc.
č. 2472/12, parc. č. 2360/15, parc. č. 2359/34, parc. č. 2472/2 a parc. č. 2360/14, vše
k.ú. Kunratice)
4) Projednání změny rozpočtu MČ Praha-Kunratice pro rok 2010 č. 1
5) Projednání zapojení MČ Praha-Kunratice do Místní Agendy 21
6) Různé
a) Svěření požárního vozidla z vlastnictví HMP MČ Praha-Kunratice

K bodu 1)
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.1/1
bere na vědomí
návrh na úpravu a aktualizaci listiny „Zřízení sociálního fondu“ nově „Statut sociálního
fondu“ vydaný v plném znění
23.1/2.
schvaluje
aktualizovaný a upravený „Statut sociálního fondu“ vydaný v plném znění
23.1/3.
ukládá
starostce a tajemnici MČ Praha Kunratice vydat a podepsat aktualizovaný a upravený „Statut
sociálního fondu“. Termín ihned..
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K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
23.2.a/1.
bere na vědomí
- návrh rozpočtu MČ na rok 2010 v hlavní činnosti podle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení:
objem příjmů ve výši
28 805,00 tis. Kč
objem výdajů ve výši
34 525,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů ve výši
5 720,00 tis. Kč
krytý financováním z vlastních zdrojů /třída 8/
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 17.2.2010 návrh
schválit.
23.2.a/2.
schvaluje
rozpočet MČ na rok 2010 v hlavní činnosti podle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení:
objem příjmů ve výši
28 805,00 tis. Kč
objem výdajů ve výši
34 525,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů ve výši
5 720,00 tis. Kč
krytý financováním z vlastních zdrojů /třída8/
23.2.a/.3.
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 12.4.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.2.b/1.
- návrh rozpočtu hospodářské činnosti pro rok 2010:
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním
23.2.b/2.
rozpočet hospodářské činnosti pro rok 2010:
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním

bere na vědomí
11 348 000,00 Kč
3 165 000,00 Kč
8 183 000,00 Kč
schvaluje
11 348 000,00 Kč
3 165 000,00 Kč
8 183 000,00 Kč

23.2.b/3.
ukládá
starostce podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 12.4.2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.2.c/1.
bere na vědomí
návrh rozpočtového výhledu MČ Praha Kunratice na období let 2010-2015 podle přílohy č. 1
k tomuto bodu
23.2.c/2.
schvaluje
rozpočtový výhled MČ Praha Kunratice na období let 2010-2015 podle přílohy č. 1 k tomuto
bodu.
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K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.3./1
bere na vědomí
návrh na odejmutí nemovitostí ze svěřené správy Městské části Praha-Kunratice, a to
pozemkových parcel PK 535 o výměře 575 m2, PK 499 o výměře 1737 m2, parc.č. 2527 o
výměře 633 m2, parc.č. 2472/1 o výměře 357 m2, parc.č. 2361/40 o výměře 98 m2, parc.č.
2359/35 o výměře 438 m2, parc.č. 2472/12 o výměře 538 m2, parc.č. 2360/15 o výměře 82 m2,
parc.č. 2359/34 o výměře 104 m2, parc.č. 2472/2 o výměře 905 m2 a parc.č. 2360/14 o výměře
168 m2 z důvodu změny hranic MČ Praha-Kunratice.
23.3./2.
schvaluje
odejmutí nemovitostí ze svěřené správy Městské části Praha-Kunratice, a to pozemkových
parcel PK 535 o výměře 575 m2, PK 499 o výměře 1737 m2, parc.č. 2527 o výměře 633 m2,
parc.č. 2472/1 o výměře 357 m2, parc.č. 2361/40 o výměře 98 m2, parc.č. 2359/35 o výměře
438 m2, parc.č. 2472/12 o výměře 538 m2, parc.č. 2360/15 o výměře 82 m2, parc.č. 2359/34 o
výměře 104 m2, parc.č. 2472/2 o výměře 905 m2 a parc.č. 2360/14 o výměře 168 m2 z důvodu
změny hranic MČ Praha-Kunratice.
23.3./3.
starostce realizaci přijatého usnesení..

ukládá

K bodu 4)
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
23.4./1.
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci 100,00 tis. Kč určenou pro Základní
školu Kunratice na projekt „Zdravé město Praha 2010-Škola bez drog“:
100,00 tis. Kč
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 100,00 tis. Kč
Označení obou stran bude ORJ 04, UZ 81, doklad 8006.
23.4./2.
schvaluje
změnu rozpočtu č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci 100,00 tis. Kč určenou pro Základní školu
Kunratice na projekt „Zdravé město Praha 2010-Škola bez drog“:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
100,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 100,00 tis. Kč
Označení obou stran bude ORJ 04, UZ 81, doklad 8006.
23.4./3.
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 12.4.2010.
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K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice
23.5./1
bere na vědomí
návrh na zapojení MČ Praha-Kunratice do aktivit Místní Agenda 21 – kategorie Z - zájemce a
usilování k dosažení kategorie D
23.5./2
souhlasí
se zapojením MČ Praha-Kunratice do aktivit Místní Agenda 21 – kategorie Z - zájemce a
usilování k dosažení kategorie D
23.5./3
ustanovuje
- zodpovědným politikem pro aktivity Místní agendy 21(dále jen MA21) ing. arch. Ivanu
Kabelovou
- koordinátorem pro aktivity MA21 Václava Chalupu
23.5./4
jmenuje
členy neformální skupiny pro MA21 ing. arch. Ivanu Kabelovou, Václava Chalupu, Ivanu
Klofáčovou, Ivanu Meztekovou a Ing. Víta Berana
23.5./5
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 23.5 MCN, o.p.s., termín ihned
K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
23.6./1
bere na vědomí
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 Sb. hl. m. Prahy, doplnění obecně závazné vyhlášky č.
55/2000 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy. Část vyhl. 55/2000 Sb., týkající se svěření správy věcí z vlastnictví hlavního
města Prahy městským částem, v příloze č. 7, části A a v části Praha-Kunratice se doplňuje o
výčet: „Kunratice 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 20 v pořizovací hodnotě
5,307.400,- Kč.
23.6./2
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit zavedení hodnoty automobilu do účetní a majetkové evidence MČ
v souladu s finančními předpisy.

Ověřovatelé

Ing. Pubrdle Jiří

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

pí. Aschenbrenerová Jaroslava

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

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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