USNESENÍ
ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 29.4. 2015
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
MUDr.Mandík Miloslav
Vraný Jiří
Milan Matoušek

ověřovatele zápisu:

Ing. Mydlarčík Svatomír
Hilmarová Petra

zapisovatele

paní Andrlová Dagmar
schvaluje

následující program:
Program:
1. Rozpočtové změny č. 1. až 5., úprava rozpočtu č. 1. vícenáklady V. projektu stavby
„Zdravotní středisko“, vícepráce a méněpráce na dostavbě 2 tříd ZŠ Kunratice a
úpravy rozpočtu č. 4. až 9. Rozpočtové změny č. 6. až 7. Úprava rozpočtu č.10.
2. Veřejnoprávní smlouvy
a. MO Flora Svaz TP v ČR
b. Rehabilitace Hornomlýnská, o.s.
c. Křižovatka Cz, o.s.
d. Římskokatolická farnost
e. Junák, svaz skautů a skautek, Středisko Paprsek
f. Patron
g. SK Slovan Kunratice
h. FBC Start 98 Kunratice
i. Záchranná brigáda kynologů
j. ZO Českého svazu chovatelů Kunratice
k. Rozvoj Zeleného údolí, o.s.
l. Žít spolu o.p.s.
m. Sokol Kunratice
n. OS Pro Kunratice
3. Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
4. Změna územního plánu na pozemku parc.č. 804/11
5. Informační koncepce ISVS a bezpečnostní politika IS MČ na r. 2015-2020
6. Podnět MČ k HMP k žádosti o svěření zámecké budovy čp. 1
7. Odvolání a volba tajemníka Kontrolního výboru
8. Dotazy, připomínky, podněty

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 29. dubna 2015

K bodu 1a
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.1a/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 1., zvýšení o investiční dotaci HMP 11 000,00 tis. Kč na akci ZŠ
Kunratice-rozšíření kapacity II. etapa-přístavba šatnového centra podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 20.4.2015 návrh schválit.
4.1a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 1., zvýšení o investiční dotaci HMP 11 000,00 tis. Kč na akci ZŠ Kunraticerozšíření kapacity II. etapa-přístavba šatnového centra:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
11 000,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby
11 000,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 84 a číslem stavby ORG 41754, ORJ 04, doklad
3004.
4.1a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.5.2015.
K bodu 1b
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.1b/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 2., ponechání investičních prostředků ve výši 3 663,90 tis. Kč na
akci Přístavba a nástavba ZŠ Kunratice podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 20.4.2015 návrh schválit.
4.1b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 2., ponechání investičních prostředků ve výši 3 663,90 tis. Kč na akci
Přístavba a nástavba ZŠ Kunratice:
Výdaj: par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 04 3 663,90 tis. Kč
vyrovnání dokladu:
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech, ORJ 10
3 663,90 tis. Kč
Obě operace budou označeny účelovým znakem 90, číslem stavby ORG 41754, doklad 3006.
4.1b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.5.2015.
K bodu 1c
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.1c/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 510,80 tis. Kč pro Základní
školu na integraci žáků, mzdové náklady asistentů pedagoga podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 20.4.2015 návrh schválit.
4.1c/2

schvaluje
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změnu rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 510,80 tis. Kč pro Základní školu na
integraci žáků, mzdové náklady asistentů pedagoga:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
510,80 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
510,80 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91, ORJ 04, doklad 3005.
4.1c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.5.2015.
K bodu 1d
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.1d/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 4., snížení schodku rozpočtu roku 2015 o uvolněné vlastní zdroje
3 663,90 tis. Kč podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 20.4.2015 návrh schválit.
4.1d/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 4., snížení schodku rozpočtu roku 2015 o uvolněné vlastní zdroje 3 663,90
tis. Kč:
snižuje se:
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 04
-3 663,90 tis. Kč
vyrovnání dokladu:
pol. 8115 změna stavu prostředků na základních účtech, ORJ 10
-3 663,90 tis. Kč.
Obě operace budou označeny číslem stavby ORG 41754.
4.1d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.5.2015
K bodu 1e
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.1e/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 5., rozdělení uvolněných vlastních zdrojů 11 000,00 tis. Kč podle
důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 20.4.2015 návrh schválit.
4.1e/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 5., rozdělení uvolněných vlastních zdrojů 11 000,00 tis. Kč tak, že pro
potřebu investiční akce Rozšíření kapacity Základní školy bude ponecháno 6 000,00 tis. Kč a
z částky 5 000,00 tis. Kč bude vytvořena rezerva:
snižuje se:
par. 3113 základní školy,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 04,ORG 41754
-5 000,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifické rezervy, ORJ 10
5 000,00 tis. Kč
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4.1e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.5.2015.
K bodu 1f
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.1.f./1
bere na vědomí
 vícenáklady V. projektu stavby „Zdravotní středisko-K Libuši čp. 57, Praha 4Kunratice“ a jejich potvrzení TDI v nesrovnalostech v součtu položek výkazu výměr ve
výši 37 280,- Kč (45 108,80 Kč s DPH 21%).
 Dopis MČ čj. 516/2015 ze dne 25.2.2015 adresovaný spol. IKIS s.r.o., obsahující
informaci o chybném součtu resp. nezapočtení několika položek ve výkazu výměr do
celkového součtu nabídkové ceny, se žádostí o stanovisko jak postupovat v tomto
případě podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění při navýšení celkové ceny a kdo
je má hradit.
 Dopis spol. IKIS s.r.o. čj. 533/2015 ze dne 26.2.2015 – reakce k žádosti o stanovisko
jak postupovat v tomto případě podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění při
navýšení celkové ceny a kdo je má hradit.
 Zápis z mimořádného kontrolního dne stavby na akci „Zdravotní středisko KunraticeK Libuši 57 Praha 4-Kunratice“
 Doporučení finančního výboru ze dne 20.4.2015 Zastupitelstvu MČ prověřit možnosti
právního postupu vůči spol. STOPRO
 Návrh úpravy rozpočtu č. 4., přesun částky 45,00 tis. Kč z rezervy rozpočtu
4.1.f./2
souhlasí
 s úhradou vícenákladů na stavbu „Zdravotní středisko-K Libuši čp. 57, Praha 4Kunratice“ V. ve výši 37 280,- Kč bez DPH (45 108,80 Kč s DPH 21%).
4.1.f./3
schvaluje
- úpravu rozpočtu č. 1., přesun částky 45,00 tis. Kč z rezervy rozpočtu:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-45,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 08
45,00 tis. Kč
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 20.4.2015 návrh schválit.
4.1f/4
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 4.1.f., termín ihned
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.5.2015.
K bodu 1g
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.1.g./1
bere na vědomí
 práce nad rámec projektu stavby Základní škola-nástavba Předškolní č.p. 420 Praha 4
Kunratice (vícenáklady I), jejich potvrzení TDI v nesrovnalostech v součtu položek
výkazu výměr a práce na základě požadavku odběratele se zahrnutím skupiny méně
nákladů. Celková výše vícenákladů I je 180 479,69 Kč bez DPH (218 380,42 Kč s DPH
21%).
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Dopis MČ čj. 565/15 ze dne 13.4.2015 adresovaný spol. IKIS s.r.o., se žádostí o
stanovisko jak postupovat v tomto případě podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném
znění při navýšení celkové ceny a kdo je má hradit.
 Dopis spol. IKIS s.r.o. čj. IK 14 415/001 ze dne 14.4.2015 – reakce k žádosti o
stanovisko jak postupovat v tomto případě podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném
znění při navýšení celkové ceny a kdo je má hradit.
 Souhrnné listy stavby s vyčíslením nákladů
4.1.g./2
souhlasí
 s úhradou vícenákladů I na stavbu Základní škola-nástavba Předškolní č.p. 420 Praha 4
Kunratice ve výši 180 479,69 Kč bez DPH (218 380,42 Kč s DPH 21%).
4.1g/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 4.1.g., termín ihned
K bodu 1h
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
41h/1
bere na vědomí
- návrh na poskytnutí dotace SK Slovan Kunratice ve výši 300,00 tis. Kč na údržbu a opravy
areálu a hracích ploch hřiště v účelovém členění podle žádosti SK Slovan tak jak je uvedeno
v důvodové zprávě;
- návrh úpravy rozpočtu č. 4. přesun 300,00 tis. Kč z rezervy rozpočtu;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 20.4.2015 návrh schválit.
4.1h/2
schvaluje
-poskytnutí dotace SK Slovan Kunratice ve výši 300,00 tis. Kč na údržbu a opravy areálu a
hracích ploch hřiště v účelovém členění, podléhá vyúčtování:
-velká strojní údržba hracích ploch A i B
90 000,00 Kč
-pořízení a instalace ochranných sítí za brankami hřiště B
a podél hřiště A
28 000,00 Kč
-pořízení a dovoz kontejneru na posekanou trávu
38 000,00 Kč
-oprava, zateplení a malování buňky provozní kanceláře
25 000,00 Kč
-koupě horkovzdušných kamen
17 500,00 Kč
-oprava, výměna elektrických rozvodů a jističů v hlavní budově,
posílení kabelů pro venkovní osvětlení, výměna zářivek
a světelných těles za úsporné zdroj, pořízení bojlerů
s výhledem pro instalaci solárního ohřevu
101 500,00 Kč
Celkem
300 000,00 Kč;
- úpravu rozpočtu č. 4.:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-300,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 04, SK Slovan Kunratice
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
300,00 tis. Kč
- Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
4.1h/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 4.1h., termín podle Veřejnoprávní smlouvy
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.5.2015
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K bodu 1i
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
41i/1
bere na vědomí
- návrh na poskytnutí dotace na podporu činnosti florbalového oddílu FBC Strart98 Kunratice
ve výši 70,00 tis. Kč pro tréninky mládežnických družstev - na nájem sportovní haly v ZŠ
Kunratice;
- návrh úpravy rozpočtu č. 5. přesun 70,00 tis. Kč z rezervy rozpočtu;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 20.4.2015 návrh schválit.
4.1i/2
schvaluje
-poskytnutí dotace na podporu činnosti florbalového oddílu FBC Strart98 Kunratice ve výši
70,00 tis. Kč pro tréninky mládežnických družstev - na nájem sportovní haly v ZŠ Kunratice;
- úpravua rozpočtu č. 5.:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-70,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3419 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 04, FBC Start98 Kunratice
pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům
70,00 tis. Kč
-Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
4.1i/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 4.1i., termín podle Veřejnoprávní smlouvy
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.5.2015.
K bodu 1j
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
41j/1
bere na vědomí
- návrh na poskytnutí dotace organizaci TJ Sokol Kunratice na dokončovací práce související
s výměnou oken v malém sále a přístavbě v členění podle žádosti ze dne 12.3.2015, která je
součástí usnesení do výše 35,00 tis. Kč;
- návrh úpravy rozpočtu č. 6. přesun 35,00 tis. Kč z rezervy rozpočtu;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 20.4.2015 návrh schválit.
4.1j/2
schvaluje
poskytnutí dotace organizaci TJ Sokol Kunratice na dokončovací práce související s výměnou
oken v malém sále a přístavbě v členění podle žádosti ze dne 12.3.2015, která je součástí
usnesení do výše 35,00 tis. Kč
- úpravu rozpočtu č. 6.:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-35,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3419 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 04, TJ Sokol Kunratice,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
35,00 tis. Kč.
-Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
4.1j/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 4.1j., termín podle Veřejnoprávní smlouvy
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.5.2015.
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K bodu 1k
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.1k/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 7., přesun 30,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu pro úhradu vstupního
poplatku do Svazu městských částí hlavního města Prahy podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 20.4.2015 návrh schválit.
4.1k/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 7., přesun 30,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu pro úhradu vstupního poplatku do
Svazu městských částí hlavního města Prahy:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-30,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí,
pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, ORJ 09
30,00 tis. Kč
4.1k/3
ukládá
-tajemnici ÚMČ zajistit realizaci přijatého usnesení - provedení úhrady, termín ihned
-tajemnici podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.5.2015.
K bodu 1l
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.1l/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 8., přesun 100,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu- úhrada soudního
poplatku v kauze náhrada škody z titulu nevyplacené dotace SFŽP podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 20.4.2015 návrh schválit.
4.1l/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 8., přesun 100,00 tis. z rezerv rozpočtu- úhrada soudního poplatku v kauze
náhrada škody z titulu nevyplacené dotace SFŽP:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-100,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí,
pol. 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, ORJ 09
100,00 tis. Kč.
4.1l/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.5.2015.
K bodu 1m
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.1m/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 9., přesun 83,30,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu- místní správa podle
důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru dne 20.4.2015 návrh schválit.
4.1m/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 9., přesun 83,30,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu- místní správa-vyplacení
odstupného z důvodu organizačních změn:
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snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5024 odstupné, ORJ 09

-83,30 tis. Kč
83,30 tis. Kč.

4.1m/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.5.2
K bodu 1n
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.1n/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu 6., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 506,00 tis. Kč pro Mateřskou
školu Kunratice a Základní školu Kunratice na posílení mzdových prostředků zaměstnancům
v oblasti školství jak je uvedeno v důvodové zprávě;
4.1n/2
schvaluje
změnu rozpočtu 6., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 506,00 tis. Kč pro Mateřskou školu
Kunratice a Základní školu Kunratice na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti
školství:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
506,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3111 mateřské školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
126,80 tis. Kč
par. 3113 základní školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
379,20 tis. Kč
Označení obou stran bude ORJ 04, UZ 96, doklad 3008.
4.1n/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.5.2015.
K bodu 1o
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.1o/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 7., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 11,10 tis. Kč pro Místní
knihovnu Kunratice v souladu se sdělením MHMP ROZ2/115/2015 z 22.4.2015.
4.1o/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 7., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 11,10 tis. Kč pro Místní knihovnu
Kunratice:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
11,10 tis. Kč
Výdaj:
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učeb. pomůcky, tisk
11,10 tis. Kč
Obě strany doklad 3013, UZ 81, ORJ 06.
4.1o/3

ukládá
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tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.5.2015.
K bodu 1p
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.1p/1
bere na vědomí
- návrh na poskytnutí dotace Občanskému sdružení pro Kunratice ve výši 8,90 tis. Kč na
právní služby spojené s ochranou zájmů MČ Praha Kunratice v kauze vodního díla Šeberák
- návrh úpravy rozpočtu č.10., posílení paragrafu 3900 o 8,90 tis. Kč přesunem z rezervy
rozpočtu
4.1p/2
schvaluje
-poskytnutí dotace Občanskému sdružení pro Kunratice ve výši 8,90 tis. Kč na právní služby
spojené s ochranou zájmů MČ Praha Kunratice v kauze vodního díla Šeberák
-úpravu rozpočtu č. 10., posílení par. 3900 o 8,90 tis. Kč:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-8,90 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo,
pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům, ORJ 09
8,90 tis. Kč
4.1p/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 4.1p., termín podle Veřejnoprávní smlouvy
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.5.2015.
K bodu 2a
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4..2a/1
bere na vědomí
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace MO Flora Svaz TP v ČR ve výši 20.000,Kč k účelu podle žádosti MO Flora ze dne 9.2.2015
4.2a/2
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace MO Flora Svaz TP v ČR ve výši 20.000,- Kč
dle přílohy tohoto usnesení
4.2a/3
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 4.2a/2 tohoto usnesení
Termín: ihned
K bodu 2b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4..2b/1
bere na vědomí
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Rehabilitace Hornomlýnská, o.s. ve výši
20.000,- Kč k účelu podle žádosti Rehabilitace Hornomlýnská, o.s. ze dne 2.2.2015
4.2b/2
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Rehabilitace Hornomlýnská, o.s. ve výši 20.000,Kč dle přílohy tohoto usnesení

Strana 9 (celkem 14)

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 29. dubna 2015

4.2b/3
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 4.2b/2 tohoto usnesení
Termín: ihned
K bodu 2c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4..2c/1
bere na vědomí
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Křižovatka CZ, o.s. ve výši 20.000,- Kč
k účelu podle žádosti Křižovatka CZ, o.s. ze dne 12.3.2015
4.2c/2
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Křižovatka CZ, o.s. ve výši 20.000,- Kč dle přílohy
tohoto usnesení
4.2c/3
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 4.2c/2 tohoto usnesení
Termín: ihned
K bodu 2d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4..2d/1
bere na vědomí
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost ve výši 32.000,Kč k účelu podle žádosti Římskokatolická farnost ze dne 4.3.2015
4.2d/2
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost ve výši 32.000,- Kč
dle přílohy tohoto usnesení
4.2d/3
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 4.2d/2 tohoto usnesení
Termín: ihned
K bodu 2e
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4..2e/1
bere na vědomí
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Junák, svaz skautů a skautek, Středisko
Paprsek ve výši 20.000,- Kč k účelu podle žádosti Junák, svaz skautů a skautek, Středisko
Paprsek ze dne 16.3.2015
4.2e/2
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Junák, svaz skautů a skautek, Středisko Paprsek ve
výši 20.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení
4.2e/3
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 4.2e/2 tohoto usnesení
Termín: ihned
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K bodu 2g
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4..2g/1
bere na vědomí
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace SK Slovan Kunratice ve výši 300.000,Kč k účelu podle žádosti SK Slovan Kunratice ze dne 31.3.2015
4.2g/2
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace SK Slovan Kunratice ve výši 300.000,- Kč
dle přílohy tohoto usnesení
4.2g/3
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 4.2g/2 tohoto usnesení
Termín: ihned
K bodu 2h
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4..2h/1
bere na vědomí
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace FBC Start 98 Kunratice ve výši 70.000,Kč k účelu podle žádosti FBC Start 98 Kunratice ze dne 9.3.2015
4.2h/2
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace FBC Start 98 Kunratice ve výši 70.000,- Kč
dle přílohy tohoto usnesení
4.2h/3
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 4.2h/2 tohoto usnesení
Termín: ihned
K bodu 2i
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4..2i/1
bere na vědomí
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Záchranná brigáda kynologů ve výši
20.000,- Kč k účelu podle žádosti Záchranná brigáda kynologů ze dne 12.3.2015
4.2i/2
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Záchranná brigáda kynologů ve výši 20.000,- Kč
dle přílohy tohoto usnesení
4.2i/3
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 4.2i/2 tohoto usnesení
Termín: ihned

K bodu 2j
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4..2j/1

bere na vědomí
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-

návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ZO Českého svazu chovatelů Kunratice
ve výši 10.000,- Kč k účelu podle žádosti ZO Českého svazu chovatelů Kunratice ze dne
23.2.2015

4.2j/2
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ZO Českého svazu chovatelů Kunratice ve výši
10.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení
4.2j/3
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 4.2j/2 tohoto usnesení
Termín: ihned

K bodu 2k
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4..2k/1
bere na vědomí
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Rozvoj Zeleného údolí, o.s. ve výši
12.000,- Kč k účelu podle žádosti Rozvoj Zeleného údolí, o.s ze dne 9.3.2015
4.2k/2
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Rozvoj Zeleného údolí, o.s ve výši 12.000,- Kč
dle přílohy tohoto usnesení
4.2k/3
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 4.2k/2 tohoto usnesení
Termín: ihned

K bodu 2l
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4..2l/1
bere na vědomí
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Žít spolu o.p.s. ve výši 20.000,- Kč
k účelu podle žádosti Žít spolu o.p.s. ze dne 23.1.2015
4.2l/2
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Žít spolu o.p.s. ve výši 20.000,- Kč dle přílohy
tohoto usnesení
4.2l/3
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 4.2l/2 tohoto usnesení
Termín: ihned

K bodu 2m
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4..2m/1
bere na vědomí
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Sokol Kunratice ve výši 35.000,- Kč
k účelu podle žádosti Sokol Kunratice ze dne 12.3.2015
4.2m/2

schvaluje
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veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Sokol Kunratice ve výši 35.000,- Kč dle přílohy
tohoto usnesení
4.2m/3
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 4.2m/2 tohoto usnesení
Termín: ihned

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.3/1
bere na vědomí
nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
4.3/2
stanovuje
měsíční odměnu v maximální výši dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb. pro neuvolněné členy
zastupitelstva, takto:
člen zastupitelstva
414,- Kč + příplatek za počet obyvatel 269,- Kč =
683,- Kč
člen výborů nebo komisí 1.159,- Kč + příplatek za počet obyvatel 269,- Kč = 1.428,- Kč
předseda výboru nebo
komise
1.346,- Kč + příplatek za počet obyvatel 269,- Kč = 1.615,- Kč
místostarosta
7.772,- Kč + příplatek za počet obyvatel 22176,- Kč = 29.948,- Kč
s účinností od 1. 4. 2015
4.4/3
ukládá
starostce zajistit výkon rozhodnutí bodu 4.3/2, termín ihned
K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.4/1
bere na vědomí
žádost č.j.748/2015 Střediska společných činností AV ČR, se sídlem Národní 1009/3, Praha 1,
na změnu platného územního plánu sídelního útvaru HMP spočívající ve změně funkčního
využití z plochy ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci ZVO (ostatní) na pozemku parc.č.
804/11 v k.ú. Kunratice.
4.4/2
neschvaluje
změnu platného územního plánu sídelního útvaru HMP spočívající ve změně funkčního využití
plochy ZMK (zeleň městského typu) na ZVO (ostatní) na pozemku parc.č. 804/11 v k.ú.
Kunratice do doby schválení trasy obchvatu Kunratic na tomto pozemku v územním plánu hl.m.
Prahy.
4.4/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí tohoto bodu odboru stavebnímu a územního
plánu MHMP, termín ihned.
K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
5.4/1

bere na vědomí
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předložený návrh znění dokumentu „Informační koncepce ISVS Městské části Praha-Kunratice
na období 2015-2020“ a dokument „Bezpečnostní politika IS Městské části Praha-Kunratice
2015-2020“, které byly vyhotoveny v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona 365/2000
Sb., o Informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů, které jsou přílohou
tohoto usnesení
5.4/2
schvaluje
znění dokumentu „Informační koncepce ISVS Městské části Praha-Kunratice na období 20152020“ a dokumentu „Bezpečnostní politika IS Městské části Praha-Kunratice 2015-2020“, které
byly vyhotoveny v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona 365/2000 Sb., o
Informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů, které jsou přílohou
tohoto usnesení
5.4/3
ukládá
starostce a tajemnici podepsat dokumenty. Termín: ihned
K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
6.4/1
bere na vědomí
návrh na podání podnětu ZHMP učinit všechny kroky, které by vedly ke vrácení hlavní budovy
kunratického zámku čp. 1 na pozemku parc.č. 1 a část zámeckého parku na pozemcích parc.č.
10/1, 10/2 a 10/3, vše v k.ú. Kunratice, do vlastnictví HMP.
6.4/2
žádá
ZHMP o učinění všech kroků, které by vedly ke vrácení hlavní budovy kunratického zámku čp.
1 na pozemku parc.č. 1 a část zámeckého parku na pozemcích parc.č. 10/1, 10/2 a 10/3, vše
v k.ú. Kunratice, do vlastnictví HMP.
6.4/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí tohoto bodu HMP. Termín ihned
K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.7/1
ke dni 29.4.2015 z funkce tajemníka kontrolního výboru

odvolává
Aschenbrenerovou Jaroslavu

4.7/2
volí
s účinností od 30.4.2015 tajemníkem kontrolního výboru Kubátovou Veroniku

Ověřovatelé

Ing.Mydlarčík Svatomír ………………………
Hilmarová Petra …………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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