USNESENÍ
Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 11.3. 2015
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
MUDr.Mandík Miloslav
Ing.Mydlarčík Svatomír
Ing.Fíla Karel

ověřovatele zápisu:

Matoušek Milan
Hilmarová Petra

zapisovatele

paní Andrlová Dagmar
schvaluje

následující program:
Program:
1. Rozpočtová opatření roku 2014 v době od 18.12.-31.12.2014
2. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2015 pro ZŠ a návrh rozpočtu
doplňkové činnosti ZŠ
3. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2015 pro MŠ
4. Návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2015, úpravy rozpočtu 2015 a
související smlouvy.
a. Vícenáklady IV. projektu stavby „Zdravotní středisko“
b. Návrh rozpočtu MČ pro 2015 v hlavní činnosti
c. Úprava rozpočtu č. 1 – vícenáklady V. projektu stavby „Zdravotní středisko“
d. Úprava rozpočtu č. 2 – ochranný nátěr budovy čp. 57
e. Úprava rozpočtu č. 3 – Dotace OS Pro Kunratice
f. Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Kunratice
g. Veřejnoprávní smlouva s OS Pro Kunratice
5. Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ pro rok 2015
6. Návrh rozpočtového výhledu MČ na období let 2016-2020
7. Úplatný převod pozemkové parcely parc.č. 701/5
8. Změny územního plánu
a. Změna územního plánu na pozemcích parc.č. 1233, 1234 a 1235 v k.ú. Kunratice
b. Změna územního plánu na pozemcích parc.č. 1479 a 1480
c. Změna územního plánu na pozemku parc.č. 249/6
d. Změna závazné textové části územního plánu-podnět č. 515
9. Úprava Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č.parc. 1510 v k.
ú. Kunratice spočívající v navýšení míry využití území
10. Organizační řád ÚMČ Praha-Kunratice
11. Návrh na vstup do Svazu městských částí HMP
12. Výstavba inženýrských sítí a komunikace na části pozemkové parcely parc.č.
2354/58
13. Dotazy, připomínky, podněty

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 11. března 2015

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
3.1/1
bere na vědomí
rozpočtová opatření roku 2014 provedená v době od 18.12.2014 do 31.12.2014 v souladu
s usnesením ZMČ č. 2.3 ze dne 17.12.2014:
úpravu č. 23., přesun 45,20 tis. Kč v par. 3632 pohřebnictví
úpravu č. 24., přesun 11,50 tis. Kč v par. komunální služby a územní rozvoj
přesuny celkem 56,70 tis. Kč.
3.1/2
s ch v a l u j e
rozpočtová opatření roku 2014 provedená v době od 18.12.2014 do 31.12.2014 v souladu
s usnesením ZMČ č. 2.3 ze dne 17.12.2014:
- Úpravu č. 23:
v paragrafu 3632 pohřebnictví se snižuje:
pol. 5171 opravy a udržování
-45,20 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
45,20 tis. Kč
- Úpravu č. 24:
v paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj se snižuje:
pol. 5171 opravy a udržování
-11,50 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5151 voda
11,50 tis. Kč.
K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
3.2/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2015 pro Základní školu Kunratice,
Praha 4, Předškolní 420 v celkové výši 4 400,00 tis. Kč na provozní náklady v členění
uvedeném v Příloze č. 1 k tomuto bodu;
- Odpisový plán pro rok 2015 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu;
- návrh rozpočtu doplňkové činnosti Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
uvedený v Příloze č. 3 k tomuto bodu.
3.2/2
schvaluje
- rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2015 pro Základní školu Kunratice, Praha 4,
Předškolní 420 v celkové výši 4 400,00 tis. Kč na provozní náklady v členění uvedeném
v Příloze č. 1 k tomuto bodu;
- Odpisový plán pro rok 2015 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu;
- rozpočet doplňkové činnosti Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 uvedený
v Příloze č. 3 k tomuto bodu.
K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
3.3/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2015 pro Mateřskou školu Kunratice, Praha
4, Předškolní 880 v celkové výši 1 484,00 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze č.1 k tomuto
bodu;
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- Odpisový plán pro rok 2015 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu.
3.3/2
schvaluje
- rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2015 pro Mateřskou školu Kunratice, Praha 4,
Předškolní 880 v celkové výši 1 484,00 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze č. 1k tomuto
bodu.
- Odpisový plán pro rok 2015 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu.
K bodu 4a
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
3.4.a./1
bere na vědomí
 vícenáklady IV. projektu stavby „Zdravotní středisko-K Libuši čp. 57, Praha 4Kunratice“ a jejich potvrzení TDI v nesrovnalostech množství jednotek položkového
rozpočtu v tendrové dokumentaci oproti skutečnosti (zápisy z kontrolních dnů).
 Dopis MČ čj. 415/2015 ze dne 13.2.2015 adresovaný spol. IKIS s.r.o., obsahující soupis
prací, které je třeba provést nad rámec projektu, se žádostí o stanovisko jak postupovat
při zadání víceprací a kdo je má hradit.
 Dopis spol. IKIS s.r.o. čj. 477/2015 ze dne 23.2.2015-Stanovisko k pracím nad rámec
projektu stavby „Zdravotní středisko-K Libuši čp. 57, Praha 4-Kunratice“.
 nabídkové rozpočty na vícenáklady IV. v celkové výši 89 143,10 bez DPH (107 863,151
Kč s DPH 21%).
3.4.a./2
souhlasí
 s úhradou vícenákladů na stavbu „Zdravotní středisko-K Libuši čp. 57, Praha 4Kunratice“ IV. v celkové maximální výši 89 143,10 Kč bez DPH (107 863,151 Kč
s DPH 21%).
3.4.a./3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 3.4.a., termín ihned
K bodu 4b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.4b/1
bere na vědomí
- návrh na zapojení části zisku z hospodářské činnosti let 2010, 2011, 2013 tj.
část výnosu za prodej pozemků ve výši
11 600,00 tis. Kč
- návrh rozpočtu MČ na rok 2015 v hlavní činnosti podle Přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení:
objem příjmů celkem ve výši
45 006,00 tis. Kč
objem výdajů celkem ve výši
67 984,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů, plánovaný schodek, ve výši
-22 978,00 tis. Kč
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída 8/
údaje po konsolidaci:
objem příjmů po konsolidaci
20 656,00 tis. Kč
objem výdajů po konsolidaci
66 881,00 tis. Kč
financování kryté úsporami vlastních zdrojů
22 978,00 tis. Kč
- závazné ukazatele podle Přílohy č. 2;
- návrh na poskytnutí dotace 165,00 tis. Kč, na niž je částka v rozpočtu zahrnuta, pro TJ Sokol
Kunratice na výměnu oken budovy Sokolovny a uzavření veřejnoprávní smlouvy;
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- způsob provádění rozpočtových opatření podle pokynu MHMP tak, aby poskytnutí a příjem
dotací realizovaný mezi HMP a městskou částí byl proveden v témže měsíci. Pokud nebude
časově možné zasedání ZMČ v měsíci, kdy dotaci obdržíme, bude výdaj účelově zařazen do
rezerv a předložen ZMČ na nejbližším zasedání;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 11.2.2015 návrh
schválit.
3.4b/2
schvaluje
- zapojení části zisku z hospodářské činnosti let 2010, 2011, 2013 tj.
část výnosu za prodej pozemků ve výši
11 600,00 tis. Kč
- rozpočet MČ na rok 2015 v hlavní činnosti podle Přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení:
objem příjmů celkem ve výši
45 006,00 tis. Kč
objem výdajů celkem ve výši
67 984,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů, plánovaný schodek, ve výši
-22 978,00 tis. Kč
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída 8/
údaje po konsolidaci:
objem příjmů po konsolidaci
20 656,00 tis. Kč
objem výdajů po konsolidaci
66 881,00 tis. Kč
financování kryté úsporami vlastních zdrojů
22 978,00 tis. Kč
- závazné ukazatele podle Přílohy č. 2;
- poskytnutí dotace 165,00 tis. Kč, na niž je částka v rozpočtu zahrnuta, pro TJ Sokol
Kunratice na výměnu oken budovy Sokolovny a uzavření veřejnoprávní smlouvy;
- způsob provádění rozpočtových opatření podle pokynu MHMP tak, aby poskytnutí a příjem
dotací realizovaný mezi HMP a městskou částí byl proveden v témže měsíci. Pokud nebude
časově možné zasedání ZMČ v měsíci, kdy dotaci obdržíme, bude výdaj účelově zařazen do
rezerv a opatření předloženo ZMČ na nejbližším zasedání.
3.4b/3
ukládá
- starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.4.2015;
- starostce zajistit provedení rozhodnutí tohoto bodu o poskytnutí dotace TJ Sokol Kunratice,
termín dle veřejnoprávní smlouvy.
K bodu 4.d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.4d/1
bere na vědomí
- návrh na ošetření fasády objektu čp. 57 Zdravotní středisko ochranným nátěrem proti
vandalským poškozením sprayery ve výši 80,00 tis. Kč
- návrh úpravy rozpočtu č. 2., přesun částky 80,00 tis. Kč z rezervy rozpočtu
3.4d/2
souhlasí
s ošetřením fasády objektu čp. 57 Zdravotní středisko ochranným nátěrem proti vandalským
poškozením sprayery ve výši 80,00 tis. Kč
3.4d/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 2., přesun částky 80,00 tis. Kč z rezervy rozpočtu:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-80,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 08
80,00 tis. Kč
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3.4d/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 3.4d., termín v souladu s harmonogramem stavby
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.4.2015.
K bodu 4.e
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.4e/1
bere na vědomí
- návrh na poskytnutí dotace Občanskému sdružení pro Kunratice ve výši 63,00 tis. Kč na
právní služby Advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík spojené s ochranou zájmů MČ Praha
Kunratice v kauze vodního díla Šeberák
- návrh úpravy rozpočtu č. 3., posílení paragrafu 3900 o 28,00 tis. Kč přesunem z rezervy
rozpočtu
3.4e/2
schvaluje
-poskytnutí dotace Občanskému sdružení pro Kunratice ve výši 63,00 tis. Kč na právní služby
Advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík spojené s ochranou zájmů MČ Praha Kunratice
v kauze vodního díla Šeberák
-úpravu rozpočtu č. 3, posílení par. 3900 o 28,00 tis. Kč na celkovou výši 63,00 tis. Kč:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-28,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo,
pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům, ORJ 09
28,00 tis. Kč
3.4e/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 3.4e., termín podle Veřejnoprávní smlouvy
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.4.2015.
K bodu 4.f
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.4f/1
bere na vědomí
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Kunratice ve výši 165.000,- Kč
k účelu podle žádosti TJ Sokol Kunratice ze dne 20.1.2015
- doporučení finančního výboru ze dne 11.2.2015
3.4f/2
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Kunratice ve výši 165.000,- Kč
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
3.4f/3
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 3.4g/2 tohoto usnesení
Termín: ihned
K bodu 4g
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.4g/1

bere na vědomí
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-

návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Občanskému sdružení Pro Kunratice ve
výši 63.000,- Kč k účelu podle důvodové zprávy
doporučení finančního výboru ze dne 11.2.2015 návrh schválit.

3.4g/2
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Občanskému sdružení Pro Kunratice ve
výši 63.000,- Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
3.4g/3
ukládá
starostce vyhotovit a podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 3.4g/2 tohoto usnesení
Termín: ihned
K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.5/1
bere na vědomí
-návrh rozpočtu hospodářské činnosti pro rok 2015:
výnosy
9 941 729,00 Kč
náklady
2 203 960,00 Kč
hospodářský výsledek před zdaněním
7 737 769,00 Kč
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 11.2.2015 návrh schválit.
3.5/2
rozpočet hospodářské činnosti pro rok 2015:
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním

schvaluje
9 941 729,00 Kč
2 203 960,00 Kč
7 737 769,00 Kč

3.5/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.4.2015.
K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.6/1
bere na vědomí
návrh rozpočtového výhledu MČ Praha Kunratice na období let 2016 až 2020 podle přílohy
k tomuto bodu.
3.6/2
schvaluje
rozpočtový výhled MČ Praha Kunratice na období let 2016 až 2020 podle přílohy k tomuto
bodu.
3.6/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 9.4.2015.
K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.7./1
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice na úplatný převod pozemkové parcely parc. č. 701/5 o výměře 7
m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v majetku HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice,
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zapsané na LV 1812 v k.ú. Kunratice, zastavěné domem čp. 176, vlastníku domu čp. 176
společnosti Thetis Property, s.r.o, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, za cenu
42 000,- Kč.
3.7./2
schvaluje
úplatný převod pozemkové parcely parc. č. 701/5 o výměře 7 m2, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, v majetku HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice, zapsané na LV 1812 v k.ú.
Kunratice, zastavěné domem čp. 176, vlastníku domu čp. 176 společnosti Thetis Property, s.r.o,
sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, za cenu 42 000,- Kč.
3.7./3
ukládá
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení-podepsání kupní smlouvy, termín ihned.
K bodu 8a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.8.a/1.

bere na vědomí

návrh na změnu platného územního plánu sídelního útvaru HMP spočívající ve změně
funkčního využití z monofunkční plochy veřejného vybavení VV na polyfunkční plochu čistě
obytného území OB na pozemcích parc.č. 1233, 1234 a 1235, k.ú. Kunratice.
3.8.a/2.
schvaluje
změnu platného územního plánu sídelního útvaru HMP spočívající ve změně funkčního využití
z monofunkční plochy veřejného vybavení VV na polyfunkční plochu čistě obytného území
OB na pozemcích parc.č. 1233, 1234 a 1235, k.ú. Kunratice.
3.8.a/3.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP s žádostí o projednání a provedení požadované změny v územním plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy-termín ihned.
K bodu 8b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.8.b /1
bere na vědomí
návrh na změnu platného územního plánu sídelního útvaru HMP spočívající ve změně
funkčního využití plochy ZMK (zeleň městského typu) na OB (čistě obytné území)) na
pozemcích parc.č. 1479 a 1480, k.ú. Kunratice.
3.8.b/2.
neschvaluje
změnu platného územního plánu sídelního útvaru HMP spočívající ve změně funkčního využití
plochy ZMK (zeleň městského typu) na OB (čistě obytné území)) na pozemcích parc.č. 1479 a
1480, k.ú. Kunratice.
3.8.b/3.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení náměstkovi primátorky pro oblast
územního rozvoje a územního plánu a Odboru stavebnímu a územního plánu MHMP-termín
ihned.
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K bodu 8c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.8.c/1.
bere na vědomí
návrh na revokaci usnesení ZMČ ze dne 25.11.2013 bodu č. 25.7.j ke změně platného územního
plánu sídelního útvaru HMP spočívající ve změně funkčního využití z plochy ZMK (zeleň
městská a krajinná) na funkci čistě obytného území OB na pozemku parc.č. 249/6, k.ú.
Kunratice.
3.8.c/2.
usnesení ZMČ ze dne 25.11.2013 bodu č. 25.7.j.

revokuje

schvaluje
změnu platného územního plánu sídelního útvaru HMP spočívající ve změně funkčního využití
z plochy ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci čistě obytného území OB na pozemku
parc.č. 249/6, k.ú. Kunratice za podmínky, že odborníci HMP na základě posouzení
„Odborného posudku vodohospodářských poměrů na pozemku 249/6 s ohledem na stav území
k r. 2014“ zpracovaného Ing. Jílkem Jiřím potvrdí, že na pozemku parc.č. 249/6 lze provést
stavbu.
3.8.c/3.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení náměstkovi primátorky pro oblast
územního rozvoje a územního plánu a Odboru stavebnímu a územního plánu MHMP-termín
ihned.
K bodu 8d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.8.d /1.
bere na vědomí
návrh na změnu platného územního plánu sídelního útvaru HMP číslo podnětu 515 spočívající
ve změně závazné textové části územního plánu - „Doplnění závazné textové části územního
plánu - přílohy č. 1 OOP č. 6/2009, Oddíl 8 - Míra využití území a prostorové uspořádání,
odstavec (9)“ tak že text „Stávající výšková hladina může být v tomto území překročena pouze
drobnými výškovými dominantami, jejichž přípustnost posoudí stavební úřad v územním
řízení“ v novém znění zní „9a Podmínečně přípustné je umístění dominanty celoměstského
významu, jejíž parametry objektivně zvyšují urbanistické hodnoty města, kterou lze posoudit
individuálně podle podmínek zvláštní přípustnosti. 9b Podmíněně přípustné je ve výjimečných
případech, kdy navrhovaná stavba svými parametry...“
3.8.d/2.
nesouhlasí
se změnou platného územního plánu sídelního útvaru HMP číslo podnětu 515 z důvodu, že
schválením návrhu této změny by mohlo dojít k reálnému riziku nežádoucí výstavby výškově
nebo hmotově významně ovlivňující historické dědictví hlavního města Prahy včetně
panoramatu a historických dominant, neboť v návrhu změny není definováno, dle jakého
způsobu hodnocení, a kdo by posuzoval, zda by parametry nových dominant celoměstského
významu objektivně zvýšily nebo objektivně snížily urbanistickou hodnotu města, a jak by bylo
určováno, který posudek je objektivní, a který není. Dosud platný text odst. 9. byl stanoven
v souladu s přípustností výstavby v Pražské památkové rezervaci a v ochranném pásmu této
rezervace dle platných zákonných ustanovení.
3.8.d/3.

ukládá
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starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení náměstkovi primátorky pro oblast
územního rozvoje a územního plánu a Odboru stavebnímu a územního plánu MHMP-termín
ihned.
K bodu 9
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.9/
bere na vědomí
žádost č.j. 107/2015 paní Radany Rulf Šafránkové (v plné moci zastupující Františka Vrňatu)
o souhlas s úpravou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku parc.č. 1510
v k. ú. Kunratice spočívající v navýšení kódu míry využití území z A na C.
3.9/2
souhlasí
s úpravou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc. 1510 v k. ú.
Kunratice spočívající v navýšení kódu míry využití území z A na C.
3.9/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí tohoto bodu paní Radaně Rulf. Šafránkové,
Úřadu MČ Praha 4 a odboru územního plánu MHMP, termín ihned.
K bodu 10
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3. 10/1
bere na vědomí
- návrh nového Organizačního řádu Úřadu Městské části Praha-Kunratice a jeho přílohorganizační a funkční struktury včetně přiložené důvodové zprávy
3.10/2
schvaluje
a) Změnu organizační struktury a funkční struktury Úřadu Městské části Praha-Kunratice
b) Organizační řád Úřadu Městské části Praha-Kunratice
3.10/3
stanovuje
celkový přepočtený počet 19 zaměstnanců, zařazených do Úřadu Městské části Praha-Kunratice
platnost Organizačního řádu Úřadu Městské části Praha-Kunratice od 12.3.2015
3.10/4
pověřuje
a) tajemnici úřadu MČ provedením změn v organizační a funkční struktuře Úřadu MČ
b) starostku MČ a tajemnici ÚMČ podepsat Organizační řád Úřadu MČ Praha-Kunratice
Termín: ihned
K bodu 11
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.11./1
bere na vědomí
návrh na vstup Městské části Praha-Kunratice do Svazu městských částí hlavního města Prahy.
3.11./2
schvaluje
vstup Městské části Praha-Kunratice do Svazu městských částí hlavního města Prahy.

Strana 9 (celkem 10)

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 11. března 2015

3.11./3
ukládá
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení.-podepsání žádosti o vstup, termín ihned.
K bodu 12
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.12./1
bere na vědomí
text odevzdacího prohlášení č.j. 19.453 ze dne 20.5.1931.
3.12./2
souhlasí
se záměrem, že část pozemkové parcely parc.č. 2354/58 vymezenou mezi pozemkoyými
parcelami parc.č. . 2354/58, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 (u tohoto pozemku se jedná pouze o
inženýrské sítě), 50, 51, poskytne na výstavbu inženýrských sítí a komunikace dle parametrů,
které jsou dány příslušnými právními předpisy a které schválí dopravní komise MČ PrahaKunratice, a následně odsouhlasí ZMČ za podmínky, že financování výstavby této komunikace
a inženýrských sítí zajistí vlastníci výše uvedených pozemků a komunikace bude v majetku MČ
Praha-Kunratice.
3.12./3
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení.
Ověřovatelé

ukládá

Matoušek Milan …………………………………….
Hilmarová Petra …………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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