USNESENÍ
Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 25.5. 2015
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing.Čihák Pavel
Ing.Fíla Karel
Hýža Ivan

ověřovatele zápisu:

Ing. Mydlarčík Svatomír
Matoušek Milan

zapisovatele

paní Andrlová Dagmar
schvaluje

následující program:
Program:
1. Schvalování účetních závěrek roku 2014:
1a) Městská část Praha-Kunratice
1b) Mateřská škola Kunratice
1c) Základní škola Kunratice
2. Rozpočtové úpravy č. 11., 12., 13.
3. Prodej části pozemku parc.č. 2343/237 o výměře 1 m2
4. Dohoda o převzetí chodníku a zeleně na části pozemku parc.č. 2354/58
5. Dotazy, připomínky, podněty
K bodu 1a
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
5.1a/2
bere na vědomí
- skutečnost, že MČ sestavila účetní závěrku za rok 2014 dle zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platných zněních, výkazy byly MHMP
předány a Odborem účetnictví kontrolovány;
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, provedeného za
období od 1.1.2014 do 31.12.2014 odborem kontrolních činností MHMP v Městské části PrahaKunratice, dokladově v Úřadu MČ Praha Kunratice;
- závěr Zprávy o přezkoumání, že nebyly zjištěny závažné nedostatky bránící schválení účetní
závěrky a předchozí nedostatky byly napraveny;
- že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posouzení úplnosti a průkaznosti
účetnictví věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
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5.1a/2
schvaluje
účetní závěrku vč. výsledku hospodaření Městské části Praha Kunratice sestavenou
k 31.12.2014 uvedenou v příloze tohoto usnesení v rozsahu: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty,
Příloha k účetní závěrce, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu.
5.1a/3
ukládá
starostce podat zprávu o rozhodnutí tohoto bodu MHMP ihned.
K bodu 1b
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
5.1b/1
bere na vědomí
- skutečnost, že Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 sestavila účetní závěrku
k 31.12.2014 podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.
v platných zněních, výkazy byly zřizovateli i MHMP předány a Odborem účetnictví
kontrolovány;
- skutečnost, že z pověření starostky byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky Mateřské školy Kunratice za rok 2014, kontrolu provedl auditor Ing. Jaroslav Brtáň
a Zpráva o výsledku kontroly byla statutárním zástupcům MŠ a MČ předána a se zástupci
projednána v březnu 2015. Závěr Zprávy uvádí: „nebyly zjištěny nedostatky, které mají
charakter nedostatků podle § 10 odst. 3, písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. o
přezkoumávání hospodaření“
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 20.4.2015 schválit
účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Kunratice, Praha 4,
Předškolní 880
- že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posouzení úplnosti a průkaznosti
účetnictví věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2014 v souladu se zákonem 250/2000
Sb. : fond rezervní 6 658,00 Kč, fond odměn 13 317,00 Kč.
5.1b/2
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880
sestavenou k 31.12.2014 podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č.
410/2009 Sb. v platných zněních v rozsahu: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní
závěrce;
- rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2014 v souladu se zákonem 250/2000 Sb.:
fond rezervní 6 658,00 Kč, fond odměn 13 317,00 Kč.
5.1b/3
ukládá
starostce podat zprávu o rozhodnutí tohoto bodu MHMP ihned.
K bodu 1c
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
5.1c/1
bere na vědomí
- skutečnost, že Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 sestavila účetní závěrku
k 31.12.2014 podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.
v platných zněních, výkazy byly zřizovateli i MHMP předány a Odborem účetnictví
kontrolovány;
- skutečnost, že z pověření starostky byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky Základní školy Kunratice za rok 2014, kontrolu provedl auditor Ing. Jaroslav Brtáň
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a Zpráva o výsledku kontroly byla statutárním zástupcům ZŠ a MČ předána a se zástupci
projednána v březnu 2015;
- skutečnost, že Základní školou byla přijata opatření k nápravě nedostatků podle Vyjádření ZŠ
Kunratice k auditu hospodaření za rok 2014 ze dne 30.3.2015 a 13.5.2015;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 13.5.2015 schválit
účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola Kunratice, Praha 4,
Předškolní 420
- že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posouzení úplnosti a průkaznosti
účetnictví věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2014 v souladu se zákonem 250/2000
Sb. : fond rezervní 456 620,51 Kč.
5.1c/2
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
sestavenou k 31.12.2014 podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č.
410/2009 Sb. v platných zněních v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní
závěrce;
- rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2014 v souladu se zákonem 250/2000 Sb. : fond
rezervní 456 620,51 Kč.
5.1c/3
ukládá
starostce podat zprávu o rozhodnutí tohoto bodu MHMP ihned.
K bodu 2a
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
5.2a/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 11. přesun 160,00 tis. Kč v par. 6171 místní správa z důvodu změny
formy provádění úklidu v budově radnice čp. 7 podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 13.5.2015 návrh schválit.
5.2a/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 11. přesun 160,00 tis. Kč v par. 6171 místní správa z důvodu změny formy
provádění úklidu v budově radnice čp. 7:
v par. 6171 činnost místní správy, ORJ 09 se snižuje:
pol. 5021 ostatní osobní výdaje
-104,00 tis. Kč
pol. 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení
-26,00 tis. Kč
pol. 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění
-9,00 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
-21,00 tis. Kč
celkem
-160,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5169 nákup ostatních služeb
160,00 tis. Kč.
5.2a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2015.

K bodu 2b
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
5.2b/1

bere na vědomí
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- návrh úpravy rozpočtu č. 12., přesun 40,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu pro potřebu údržby SW
notebooků zastupitelů podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 13.5.2015 návrh schválit.
5.2b/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 12., přesun 40,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu pro potřebu údržby SW
notebooků zastupitelů:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-40,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, ORJ 09
pol. 5168 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi
40,00 tis. Kč.
5.2b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2015.
K bodu 2c
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
5.2c/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 13., přesun 10,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu na nové turistické
značení
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 13.5.2015 návrh schválit.
5.2c/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 13., přesun 10,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu na nové turistické značení:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-10,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 09
10,00 tis. Kč.
5.2c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2015.
K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
5.3/1
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice na úplatný převod pozemkové parcely parc.č. 2343/378 o výměře
1 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v majetku HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice, LV č. 1812,
v k.ú. Kunratice, vlastníku sousedního pozemku parc.č. 2343/234 panu JUDr. Vladimíru
Kostkovi, trvalým bydlištěm Sechterova 1509/15, 148 00 Praha 4-Kunratice, za cenu 8 000,Kč.
5.3/2
schvaluje
úplatný převod pozemkové parcely parc.č. 2343/378 o výměře 1 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
v majetku HMP-svěřeno MČ Praha-Kunratice, LV č. 1812, v k.ú. Kunratice, vlastníku
sousedního pozemku parc.č. 2343/234 panu JUDr. Vladimíru Kostkovi, trvalým bydlištěm
Sechterova 1509/15, 148 00 Praha 4-Kunratice, za cenu 8 000,-Kč.
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5.3/3
ukládá
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení - podepsání kupní smlouvy, termín ihned.
K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
5.4./1
bere na vědomí
návrh dohody na převzetí chodníku a zeleně do správy MČ Praha-Kunratice, dle dokumentace
zpracované Ing. arch. Lukášem Čihákem v 11/2014, která tvoří nedílnou součást této dohody,
na části pozemku parc.č. 2354/58 ve vlastnictví MČ Praha-Kunratice-svěřená správa, od
předávajících: Matějček Jan Ing., Radešovská 834, 149 00 Praha-Šeberov, nar. 2. 12. 1963,
Matějčková Renáta, Radešovská 834, 149 00 Praha-Šeberov, nar. 11. 4. 1969, Tuček Miroslav,
Radešovská 802, 149 00 Praha-Šeberov, nar. 9. 4. 1962 a Tučková Jana, Radešovská 802, 149
00 Praha-Šeberov, nar. 16. 7. 1967.
5.4./2
schvaluje
dohodu na převzetí chodníku a zeleně do správy MČ Praha-Kunratice, dle dokumentace
zpracované Ing. arch. Lukášem Čihákem v 11/2014, která tvoří nedílnou součást této dohody,
na části pozemku parc.č. 2354/58 ve vlastnictví MČ Praha-Kunratice-svěřená správa, od
předávajících: Matějček Jan Ing., Radešovská 834, 149 00 Praha-Šeberov, nar. 2. 12. 1963,
Matějčková Renáta, Radešovská 834, 149 00 Praha-Šeberov, nar. 11. 4. 1969, Tuček Miroslav,
Radešovská 802, 149 00 Praha-Šeberov, nar. 9. 4. 1962 a Tučková Jana, Radešovská 802, 149
00 Praha-Šeberov, nar. 16. 7. 1967.
5.4./3
ukládá
starostce zajistit realizaci přijatého usnesení - podepsání dohody, termín ihned.

Ověřovatelé

Ing.Mydlarčík Svatomír ………………………
Matoušek Milan …………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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