USNESENÍ
Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 29.6. 2015
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Matoušek Milan
Hilmarová Petra
Ing.Čihák Pavel

ověřovatele zápisu:

Ing.Mydlarčík Svatomír
Hýža Ivan

zapisovatele

paní Andrlová Dagmar
schvaluje

následující program:
Program:
1. Rozpočtové změny č. 8 až 12 a úpravy č. 14. až 19
2. Závěrečný účet Městské části Praha Kunratice za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření MČ v roce 2014
3. Uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě se spol. Scionius, a.s.
4. Veřejnoprávní smlouva NaKole o.s.
Dotazy, připomínky, podněty
K bodu 1a
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
6.1a/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 8., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 24,10 tis. Kč pro ÚMČ na
přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 17.6.2015 návrh schválit.
6.1a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 8., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 24,10 tis. Kč pro ÚMČ na přípravu a
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
24,10 tis. Kč
Výdaj:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení a vzdělávání
24,10 tis. Kč
Obě strany doklad 3015, ÚZ 81, ORJ 09.
6.1a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2015.
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K bodu 1b
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
6.1b/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 9., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 35,00 tis. Kč pro Základní
školu na program Škola bez drog podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 17.6.2015 návrh schválit.
6.1b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 9., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 35,00 tis. Kč pro Základní školu na
program Škola bez drog:
Příjem: par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
35,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
35,00 tis. Kč
Označení obou stran bude ORJ 04, UZ 81, doklad 3022.
6.1b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2015
K bodu 1c
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
6.1c/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 10., zvýšení o přijaté pojistné 52,40 tis. Kč podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 17.6.2015 návrh schválit.
6.1c/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 10., zvýšení o přijaté pojistné celkem 52,40 tis. Kč :
Příjem:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 2322 přijaté pojistné plnění, ORJ 09
Výdaj:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10

52,40 tis. Kč
52,40 tis. Kč.

6.1c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2015.
K bodu 1d
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
6.1d/1
bere na vědomí
-návrh na poskytnutí dotace 5,00 tis. Kč Občanskému sdružení NaKole na podporu akce
Pražské cyklozvonění, která se bude konat 12.9.2015 a na které se MČ Kunratice podílí jako
partner;
-návrh úpravy rozpočtu č. 14., přesun 5,00 tis. Kč z rezerv podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 17.6.2015 návrh schválit.
6.1d/2
schvaluje
-poskytnutí dotace 5,00 tis. Kč Občanskému sdružení NaKole na podporu akce Pražské
cyklozvonění, která se bude konat 12.9.2015 a na které se MČ Kunratice podílí jako partner;
-úpravu rozpočtu č. 14., přesun z rezerv 5,00 tis. Kč:
snižuje se:
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par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-5,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům, ORJ 06 5,00 tis. Kč.
6.1d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2015.
K bodu 1e
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
6.1e/1
bere na vědomí
-návrh na zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Kunratice ve výši 20,00 tis. Kč na
krytí nákladů spojených s párovou výukou;
-návrh úpravy rozpočtu č. 15., přesun 20,00 tis. z par. 3900 podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 17.6.2015 návrh schválit.
6.1e/2
schvaluje
-zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Kunratice ve výši 20,00 tis. Kč na krytí
nákladů spojených s párovou výukou;
-úpravu rozpočtu č. 15., přesun 20,00 tis. z par. 3900:
snižuje se:
par. 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, ORJ 09
pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům
-20,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, ORJ 04
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
20,00 tis. Kč.
6.1e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2015.
K bodu 1f
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
6.1f/1
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 16., přesun 3,60 tis. Kč uvnitř par. 4341-sociální pomoc dítěti jak je
uvedeno v důvodové zprávě;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 17.6.2015 návrh schválit.
6.1f/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 16., přesun 3,60 tis. Kč uvnitř par. 4341-sociální pomoc dítěti:
v par. 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi, ORJ 05, se snižuje:
pol. 5492 dary obyvatelstvu
-3,60 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
3,60 tis. Kč.
6.1f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2015.
K bodu 1g
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
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6.1g/1
bere na vědomí
-návrh na úhradu instalace měřícího zařízení u výpustě z rybníka Šeberák a každodenního
měření a vyhodnocování vypouštěných vod v celkové ceně 89 500,00 Kč bez DPH, 108 295,00
s DPH 21% podle nabídky prof. ing. Svatopluka Matuly, CSc., Česká zemědělská univerzita
v Praze;
-návrh úpravy rozpočtu č. 17., přesun 109,00 tis. Kč z par. 3635 podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru a komise životního prostředí
ze dne 17.6.2015 návrh schválit.
6.1g/2
schvaluje
-úhradu za instalaci měřícího zařízení u výpusti rybníka Šeberák a každodenní měření a
vyhodnocování vypouštěných vod v celkové ceně 89 500,00 Kč bez DPH, 108 295,00 s DPH
21% podle nabídky prof. ing. Svatopluka Matuly, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze;
- úpravu rozpočtu č. 17., přesun 109,00 tis. Kč z par. 3635:
snižuje se:
par. 3635 územní plánování, pol. 5166, ORJ 01
-109,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 2334 revitalizace říčních systémů a vodních ploch, ORJ 02
pol. 5169 nákup ostatních služeb
109,00 tis. Kč.
6.1g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2015.
K bodu 1h
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
6.1h/1
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 18., přesun 60,00 tis. Kč uvnitř par. 2212 silnice podle důvodové
zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 17.6.2015 návrh schválit.
6.1h/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 18., přesun 60,00 tis. Kč uvnitř par. 2212 silnice:
v par. 2212 silnice, ORJ 03, se snižuje:
pol. 6121 budovy, haly, stavby
přesouvá se na:
pol. 5171 opravy a udržování

-60,00 tis. Kč
60,00 tis. Kč.

6.1h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2015.
K bodu 1i
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
6.1i/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 19., přesun 623,00 tis. Kč uvnitř par. 3113 základní škola jak je uveden
v důvodové zprávě.
6.1i/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 19., přesun 623,00 tis. Kč uvnitř par. 3113 základní škola na pořízení
šatnových skřínek a laviček do nového šatnového centra:
v par. 3113 základní školy, ORJ 04, se snižuje:
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
-623,00 tis. Kč
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přesouvá se na:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

623,00 tis. Kč.

6.1i/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2015.
K bodu 1j
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
6.1j/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 11., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 198,80 tis. Kč pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů v členění podle důvodové zprávy.
6.1j/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 11., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 198,80 tis. Kč pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, UZ 81
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
190,00 tis. Kč
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, UZ 14004
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
8,80 tis. Kč
celkem
198,80 tis. Kč
Výdaj - paragraf 5512 požární ochrana:
pol. 5132 ochranné pomůcky, UZ 81
40,00 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu, UZ 81
10,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva, UZ 81
20,00 tis. Kč
pol. 5167 služby školení a vzdělávání, státní dotace, UZ 14004
8,80 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování (pož. vozidlo CAS32 T815 a výšková technika) 120,00 tis. Kč
celkem
198,80 tis. Kč
Obě strany doklad 3037, ORJ 07.
6.1j/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2015.
K bodu 1k
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
6.1k/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 12. podle důvodové zprávy, zvýšení o neinvestiční dotaci HMP
1 395,90 tis. Kč - vrácení daně z příjmu právnických osob za období roku 2014 a její zařazení
do rezerv rozpočtu (par. 6409).
6.1k/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 12., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 1 395,90 tis. Kč - vrácení daně
z příjmu právnických osob za období roku 2014 a její zařazení do rezerv rozpočtu:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
1 395,90 tis. Kč
Výdaj:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
1 395,90 tis. Kč.
Obě strany ORJ 10, doklad 3042, účelový znak 99.
Strana 5 (celkem 7)

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 29. června 2015

6.1k/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2015.
K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
6.2/1
bere na vědomí
- návrh závěrečného účtu MČ za rok 2014 podle bodů I. až XI.
- hospodaření v hlavní činnosti s tímto výsledkem:
objem příjmů
67 344 560,90 Kč
objem výdajů
58 359 050,82 Kč
rozdíl příjmů a výdajů – přebytek
8 985 510,08 Kč
- hospodaření v hospodářské činnosti s tímto výsledkem:
výnosy
8 432 496,70 Kč
náklady
1 494 376,26 Kč
hospodářský výsledek VHČ před zdaněním
6 938 120,44 Kč
daň 19% ze základu daně VHČ
1 370 758,90 Kč
hospodářský výsledek VHČ po zdanění
5 567 361,54 Kč
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů, provedeného za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 odborem kontrolních činností
MHMP v Městské části Praha-Kunratice, dokladově v Úřadu MČ Praha Kunratice, Zpráva je
přílohou závěrečného účtu;
- Příkaz starostky MČ Praha-Kunratice ze dne 12.5.2015 k odstranění méně závažných chyb a
nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření včetně termínu k jejich odstranění a
způsobu splnění úkolů vedoucích k jejich odstranění, Příkaz je přílohou závěrečného účtu;
- skutečnost, že opatření uvedená v Příkaze starostky z 12.5.2015 byla přijata;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 17.6.2015 souhlasit
s hospodařením MČ za rok 2014 s výhradami k méně závažným chybám a nedostatkům
uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření OKČ MHMP;
- 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 souladu s vyhl. 220/2013 Sb. byla
Zastupitelstvem MČ dne 25.5.2015 schválena.
6.2/2 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
souhlasí
- s hospodařením MČ roku 2014 uvedeným v Závěrečném účtu v bodech I. až XI., který je
přílohou tohoto usnesení, s v ý h r a d a m i ke zjištěným méně závažným chybám a
nedostatkům uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č.
420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v Městské části Praha-Kunratice, dokladově
v úřadu MČ za období od 1.1.2014 do 31.12.2014, která je přílohou tohoto usnesení;
- s opatřeními k odstranění zjištěných méně závažných chyb a nedostatků tak jak jsou uvedena
v Příkaze starostky ze dne 12.5.2015, který je přílohou tohoto usnesení.
6.2/3 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
ukládá
- starostce MČ podat do 14.7.2015 písemnou informaci MHMP o rozhodnutí tohoto bodu a o
přijetí opatření k nápravě nedostatků;
-tajemnici sledovat plnění opatření vedoucí k odstranění nedostatků, tak jak jsou uvedena
v Příkazu starostky ze dne 12.5.2015.
K bodu 3
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Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
6.3/1
bere na vědomí
návrh spol. SCIONIUS, a.s.:
na prodloužení termínu uvedeného v Nájemní smlouvě k pozemkovým parcelám parc.č.
2380/16, 2380/149 a 2380/150 uzavřené mezi Městskou částí Praha-Kunratice a spol.
SCIONIUS, a.s. dne 29. ledna 2009 ve znění Dodatku č. 1 až 9 následovně: termín pro vydání
Stavebního povolení na budovu obchodního centra a trafostanice do 31.8.2015 a kolaudačního
souhlasu na celý areál do 29.2.2016
6.3/2.
schvaluje
prodloužení termínu uvedeného v Nájemní smlouvě k pozemkovým parcelám parc.č. 2380/16,
2380/149 a 2380/150 uzavřené mezi Městskou částí Praha-Kunratice a spol. SCIONIUS, a.s.
dne 29. ledna 2009 ve znění Dodatku č. 1 až 9 následovně: termín pro vydání Stavebního
povolení na budovu obchodního centra a trafostanice do 31.8.2015 a kolaudačního souhlasu
na celý areál do 29.2.2016
6.3/3
ukládá
starostce uzavřít Dodatek č. 10 k Nájemní smlouvě se spol. SCIONIUS, a.s., termín ihned.
K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
6.4/1
bere na vědomí
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na podporu akce „Pražské cyklozvonění
2015“ k účelu podle žádosti NaKole o.s. ze dne 25.5.2015.
6.4/2
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace NaKole o.s. ve výši 5.000,- Kč dle přílohy tohoto
usnesení
6.4/3
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 6/4.2 tohoto usnesení,
Termín: ihned

Ověřovatelé

Ing.Mydlarčík Svatomír………………………
Ivan Hýža

…………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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