USNESENÍ
Z 6. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 30. 10. 2007

Zastupitelstvo MČ

schvaluje

návrhovou komise ve složení

Ing. Pubrdle Jiří
Vraný Jiří

ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva:

Matoušková Kateřina
Ing. Vrba Jaroslav

souhlasí
s následujícím programem dnešního jednání:
Program:
1) Projednání změn rozpočtu MČ na rok 2007 č. 17 a 18 a úprav č. 2, 3 a 4
2) Projednání úplatného převodu pozemku č.parc. 2428/11 v k.ú.Kunratice o výměře 112 m2
3) Projednání návrhů na úpravu a změny Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy:
a) úpravu změny ÚP na pozemcích v lokalitě Flora v k.ú.Kunratice, které jsou předmětem
změny
ÚPn č. 1436/06
b) změny na pozemcích č. parc. 1919 a 1920 v k.ú. Kunratice z funkce ZMK (zeleň
městská a krajinná) na funkci OB (čistě obytnou)
c) změny na části pozemku č. parc. 2352/3 v k.ú. Kunratice z funkce ZMK (zeleň
městská a krajinná) na funkci OB (čistě obytnou)
4) Projednání podnětů pro nový územní plán Prahy
5) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
6) Různé

Usnesení ze 6. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne30.října 2007

K bodu 1
6.1.a).1.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 17., zvýšení par. 3632 pohřebnictví o 14,50 tis. Kč:
Příjem:
pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků, par. 3632 pohřebnictví
14,50 tis. Kč
Výdaj:
par. 3632 pohřebnictví, pol. 5021 ostatní osobní výdaje
5,00 tis. Kč
par. 3632 pohřebnictví, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
1,00 tis. Kč
par 3632 pohřebnictví, pol. 5169 nákup ostatních služeb
8,50 tis. Kč
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 24.10.2007 schválit změnu
rozpočtu č. 17.
6.1.a).2.
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 17., zvýšení par. 3632 pohřebnictví o 14,50 tis. Kč:
Příjem:
pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků, par. 3632 pohřebnictví
14,50 tis. Kč
Výdaj:
par. 3632 pohřebnictví, pol. 5021 ostatní osobní výdaje
5,00 tis. Kč
par. 3632 pohřebnictví, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
1,00 tis. Kč
8,50 tis. Kč.
par 3632 pohřebnictví, pol. 5169 nákup ostatních služeb
6.1.a).3.
Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2007.

6.1.b).1.
bere na vědomí
Zastupitelstvo MČ
- návrh změny rozpočtu č. 18., zvýšení o 8,80 tis. Kč pojistného plnění:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady
8,80 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování
8,80 tis. Kč
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 24.10.2007 schválit změnu
rozpočtu č. 18.
6.1.b).2.
Zastupitelstvo MČ
s c h v a l u je
změnu rozpočtu č. 18., zvýšení o 8,80 tis. Kč pojistného plnění:
Příjem: par. 6171 činnost místní správy, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady
8,80 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování
8,80 tis. Kč
6.1.b).3.
Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2007.
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6.1.c).1.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č 2., přesun v par. 3322 zachování a obnova kulturních památek a
jeho posílení o 70,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 3322 zachování a obnova kulturních památek,
pol. 5171 opravy a udržování
-30,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 6901 rezervy kapitálových výdajů
-70,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3322 zachování a obnova kulturních památek,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
100,00 tis. Kč
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 24.10.2007 schválit úpravu
rozpočtu č. 2.
6.1.c).2.
Zastupitelstvo MČ
s c h v a l u je
úpravu rozpočtu č 2., přesun v par. 3322 zachování a obnova kulturních památek a jeho
posílení o 70,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 3322 zachování a obnova kulturních památek,
pol. 5171 opravy a udržování
-30,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 6901 rezervy kapitálových výdajů
-70,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3322 zachování a obnova kulturních památek,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
100,00 tis. Kč.
6.1.c).3.
Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2007.

6.1.d).1.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 3., posílení par. 4359 ostatní péče o staré občany o 28,00 tis.Kč:
snižuje se:
-28,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
přesouvá se na:
par. 4359 ostatní soc. péče o staré občany, pol. 5171 opravy a udržování
8,00 tis. Kč
par. 4359 ostatní soc. péče o staré občany,
pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
20,00 tis. Kč
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 24.10.2007 schválit úpravu
rozpočtu č. 3.
6.1.d).2.
Zastupitelstvo MČ
s c h v a l u je
úpravu rozpočtu č. 3., posílení par. 4359 ostatní péče o staré občany o 28,00 tis.Kč:
snižuje se:
-28,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
přesouvá se na:
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par. 4359 ostatní soc. péče o staré občany, pol. 5171 opravy a udržování
par. 4359 ostatní soc. péče o staré občany,
pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

8,00 tis. Kč
20,00 tis. Kč.

6.1.d).3.
Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2007.

6.1.e).1.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 4., posílení par. 5512 požární ochrana o 70,00 tis. Kč a přesun
mezi položkami uvnitř paragrafu tak jak je uveden v přiložené tabulce, naše zdroje po úpravě
budou činit 350,00 tis. Kč, dotace 360,00 tis. Kč, paragraf 5512 celkem 710,00 tis. Kč
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 24.10.2007 schválit úpravu
rozpočtu č. 4.
6.1.e).2.
Zastupitelstvo MČ
s c h v a l u je
úpravu rozpočtu č. 4., posílení par. 5512 požární ochrana o 70,00 tis. Kč a přesun mezi
položkami uvnitř paragrafu tak jak je uveden v přiložené tabulce, naše zdroje po úpravě
budou činit 350,00 tis. Kč, dotace 360,00 tis. Kč, paragraf 5512 celkem 710,00 tis. Kč.
6.1.e).3.
Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2007.

K bodu 2
6.2./1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice o úplatném převodu pozemkové parcely parc. č. 2428/11 o
výměře 112 m2, v k.ú. Kunratice, který je v majetku hl. m. Prahy, svěřeno MČ PrahaKunratice
6.2./2
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úplatný převod pozemkové parcely parc. č. 2428/11 o výměře 112 m2, v k.ú. Kunratice, která
je v majetku hl. m. Prahy – svěřeno MČ Praha-Kunratice, manželům Janě a Tomášovi
Bergerovým, bytem U Zeleného Ptáka 1147/8, 148 00 Praha 4 – Kunratice za cenu 30.510,Kč.
6.2./3
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice podepsat předloženou kupní smlouvu a tajemnici ÚMČ zajistit
vklad do Katastru nemovitostí.
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K bodu 3
6.3.a/1
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh společnosti K-STAVBY, a.s. ze dne 11.9.2007 na úpravu projednávané změny
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 1436/06 na pozemcích v lokalitě Flora v k.ú.
Kunratice, spočívající ve vyjmutí části z projednávané změny, která se týká rozšíření areálu
školy
6.3.a/2
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s úpravou projednávané změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 1436/06 na
pozemcích v lokalitě Flora v k.ú. Kunratice, spočívající ve vyjmutí části z projednávané
změny, která se týká rozšíření areálu školy
z důvodů, že se jedná o návrat k původní podobě ÚPn, který MČ Praha-Kunratice v tomto
bodě schválila
6.3.a/3
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení návrhu spolu se stanoviskem MČ odboru územního plánu MHMP
a navrhovateli, termín do 31.10.2007

6.3.b/1
bere na vědomí
Zastupitelstvo MČ
návrh pí. Aleny Vavruškové ze dne 18.9.2007 na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.
m. Prahy na pozemcích č. parc. 1919 a 1920 v k.ú. Kunratice z funkce ZMK (zeleň městská a
krajinná) na funkci OB (čistě obytnou)
6.3b/2.
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 1919,1920,
1922/1,2a3, 1923 a 1924 v k.ú. Kunratice z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci
OB (čistě obytnou)
z důvodu, že se jedná o soukromé pozemky uprostřed stávající zástavby realizované již po
roce 1950, přičemž původní parcelace počítala i se zástavbou uvedených pozemků, a
z důvodu, že v blízkém okolí předmětných pozemků je dostatek veřejné zeleně.
6.3b/3.
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení návrhu spolu se stanoviskem MČ odboru územního plánu MHMP
a navrhovatelce, termín do 31.10.2007
6.3c/1.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh pí. Růženy Beňové (Praha 14 – Kyje) a pí. Růženy Beňové (Praha 4 –Kunratice) ze dne
2.10.2007 na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na části pozemku č. parc.
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2352/3 v k.ú. Kunratice (č.PK 357/6, 358/1 a 358/2) z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná)
na funkci OB (čistě obytnou).
6.3c/2.
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na části pozemku č. parc. 2352/3
dle grafické přílohy v k.ú. Kunratice (č. PK 357/6, 358/1 a 358/2) z funkce ZMK (zeleň
městská a krajinná) na funkci OB (čistě obytnou).
6.3c/3.
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení návrhu spolu se stanoviskem MČ odboru územního plánu MHMP
a navrhovatelkám, termín do 31.10.2007

K bodu 4
6.4/1
bere na vědomí
Zastupitelstvo MČ
výzvu Útvaru rozvoje hl. m. Prahy č.j. ÚRHMP 6286/2007 vl. ze dne 17.07.2007, aby MČ
sdělila své záměry a podněty pro nový územní plán Prahy Útvaru rozvoje hl.m.Prahy do
31.10.2007
6.4/2.
Zastupitelstvo MČ
s podněty pro nový územní plán Prahy uvedenými v příloze č.1

souhlasí

6.4/3.
ukládá
Zastupitelstvo MČ
starostce zajistit postoupení podnětů pro nový územní plán Prahy Útvaru rozvoje hl.m. Prahy
do 31.10.2007

K bodu 5

6.5/1.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 28.11.2005 mezi MČ
Praha-Kunratice a Pražskou energetikou, a.s. se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10, na
pozemkových parcelách parc. č. 2439, parc. č. 2602 a parc. č. 2599 v k.ú. Kunratice za
účelem umístění, provozování, užívání, údržby a oprav kabelového vedení na těchto
pozemcích.
6.5./2
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Kunratice a PREdistribuce, s.s.
Svornosti 3199/19a, Praha 5, na pozemkových parcelách parc. č. 2439, parc. č. 2602, parc.
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2599 v k.ú. Kunratice za účelem umístění, provozování, užívání, údržby a oprav kabelového
vedení na těchto pozemcích.
6.5./3
Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivaně Kabelové podepsat Smlouvu o zřízení věcného
břemene na výše uvedené pozemky.

Ověřovatelé
Matoušková Kateřina
....…………………………………
Ing. Vrba Jaroslav
……….…………………………

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice

Strana 7 (celkem 7)

