USNESENÍ
Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 16. 12. 2015
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor

volí
Ing.Mydlarčík Svatomír
Ing.Fíla Karel M.Sc.
Vraný Jiří

ve složení
ověřovatele zápisu:

Hilmarová Petra
Matoušek Milan

zapisovatele

paní Kubátová Radana
schvaluje

následující program:
Program:
1.
Informace o použití prostředků Fondu MČ pro potřeby DCHB a jeho obyvatel.
2.
Rozdělení hospodářského výsledku VHČ roku 2014
3.
Rozpočtové změny č.15 – č.21 a úpravy č.26 –č.28
4.
Pověření k provedení rozpočtových opatření v době od 17.12. do 31.12.2015
5.
Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria roku 2016
6.
Souhlas s podáním žádosti MŠMT o dotaci na dostavbu 4 tříd ZŠ Kunratice
7.
Souhlas se závazkem spolufinancování dostavby 4 tříd ZŠ Kunratice
8.
Přehled věcných a finančních darů MŠ Kunratice za období r. 2014-2015
9.
Přehled věcných a finančních darů ZŠ Kunratice za období r. 2014-2015
10. Dotazy, připomínky, podněty
K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
9.1
bere na vědomí
informaci o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s chráněnými byty
a jeho obyvatel za období 1.1. až 30.11.2015.
K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.2/1
bere na vědomí
- návrh na rozdělení nerozděleného zisku z hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ
roku 2014 v celkové výši 5 567 361,54 Kč tak jak je uveden v důvodové zprávě;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.12.2015 návrh
schválit.
9.2/2

schvaluje
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rozdělení nerozděleného zisku z hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2014:
nerozdělený zisk (hospodářský výsledek) za rok 2014
5 567 361,54 Kč
rozděluje se takto:
-převod do fondu Domu s chráněnými byty
1 300 000,00 Kč
-ponechat na účtu 432 hospodářské činnosti, nerozdělený zisk
4 267 361,54 Kč
9.2/3
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit provedení opatření v souladu s finančními předpisy do 31. 12. 2015.

K bodu 3a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.3a/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 15., zvýšení o 1 300,00 tis. Kč nerozděleného zisku z hospodářské
činnosti MČ roku 2014, tj. převod 1 300,00 tis. Kč do fondu Domu s chráněnými byty podle
důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.12.2015 návrh
schválit.
9.3a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 15., zvýšení o 1 300,00 tis. Kč nerozděleného zisku z hospodářské činnosti
MČ roku 2014, tj. převod 1 300,00 tis. Kč do fondu Domu s chráněnými byty:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (na ZBÚ) 1 300,00 tis. Kč
pol. 4134 převody z rozpočtových účtů (ze ZBÚ na účet fondu CHB)1 300,00 tis. Kč
Výdaj: vyrovnání dokladu převodu do fondu (nezapojení do výdajů):
par. 6330 převody vlastním fondům,
pol.
5349
ostatní
převody
vlastním
fondům
1 300,00 tis. Kč
1 300,00 tis. Kč)
(pol. 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech
Obě strany ORJ 10, pro převod do fondu účelový znak 35.(ZBÚ je základní běžný účet).
9.3a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.1.2016.
K bodu 3b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.3b/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 16., přijetí neinvestičního daru 1 400,00 tis. Kč na opravu
melioračního kanálu v ul. K Libuši podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.12.2015 návrh
schválit.
9.3b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 16., přijetí neinvestičního daru 1 400,00 tis. Kč na opravu melioračního
kanálu v ul. K Libuši:
Příjem:
par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod, ORJ 02
1 400,00 tis. Kč
pol. 2321 přijaté neinvestiční dary
Výdaj:
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par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod, ORJ 02
pol. 5171 opravy a udržování

1 400,00 tis. Kč

9.3b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.1.2016.
K bodu 3c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.3c/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 17., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 178,20 tis. Kč pro Základní
školu na integraci žáků – mzdové náklady asistentů pedagoga podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.12.2015 návrh
schválit.
9.3c/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 17., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 178,20 tis. Kč pro Základní školu
na integraci žáků – mzdové náklady asistentů pedagoga:
-Doklad MHMP 3064, UZ 91:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 04
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
178,20 tis. Kč
Výdaj:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
178,20 tis. Kč
-Doklad vlastní řady, Obě strany UZ 91:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-178,20 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, ORJ 04
178,20 tis. Kč
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
9.3c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.1.2016.
K bodu 3d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.3d/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 18., zvýšení o dotaci HMP 591,00 tis. z odvodu z výherních hracích
přístrojů a jiných her podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.12.2015 návrh
schválit.
9.3d/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 18., zvýšení o dotaci HMP 591,00 tis. z odvodu z výherních hracích přístrojů
a jiných her:
Doklad MHMP 3068, UZ 98:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 10
591,00 tis. Kč
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
Výdaj:
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par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
Doklad vlastní řady, obě strany UZ 98:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
přesouvá se na:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 04 SK Slovan
pol. 5229 ostatní neinvest. transfery neziskovým apod. organizacím
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 04, TJ Sokol,
pol. 5229 ostatní neinvest. transfery neziskovým apod. organizacím
par. 3326 pořízení, zachování a obnova hodnot národního
historického povědomí, pol. 6127 umělecká díla (plastika Kalvárie)ORJ 06

591,00 tis. Kč
-591,00 tis. Kč
147,80 tis. Kč
147,70 tis. Kč
295,50 tis. Kč

9.3d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.1.2016.
K bodu 3e
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.3e/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 19., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 177,00 tis. Kč pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.12.2015 návrh
schválit.
9.3e/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 19., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 177,00 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
67,00 tis. Kč
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, UZ 84
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
110,00 tis. Kč
Výdaj paragraf 5512 požární ochrana:
pol. 5132 ochranné pomůcky UZ 81
10,00 tis. Kč
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek UZ 81
23,00 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu UZ 81
7,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty UZ 81
27,00 tis. Kč
pol. 6121 budovy, haly, stavby, UZ 84
110,00 tis. Kč
Obě strany doklad 3085, ORJ 07.
9.3e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.1.2016.
K bodu 3f
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.3f/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 26., zařazení uvolněných vlastních zdrojů 591,00 tis. po obdržení
dotace z odvodu z her podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.12.2015 návrh
schválit.
9.3f/2

schvaluje
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úpravu rozpočtu č. 26., zařazení uvolněných vlastních zdrojů 591,00 tis. po
z odvodu z her:
snižuje se, vlastní zdroje:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 04 SK Slovan
pol. 5229 ostatní neinvest. transfery neziskovým apod. organizacím
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 04, TJ Sokol,
pol. 5229 ostatní neinvest. transfery neziskovým apod. organizacím
par. 3326 pořízení, zachování a obnova hodnot národního
historického povědomí, pol. 6127 umělecká díla (plastika Kalvárie)ORJ 06
celkem
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy,
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby, ORJ 09
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
celkem

obdržení dotace

-147,80 tis. Kč
-147,70 tis. Kč
-295,50 tis. Kč
-591,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
541,00 tis. Kč
591,00 tis. Kč.

9.3f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.1.2016.
K bodu 3g
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.3g/1
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 27., přesun 45,0 tis. Kč mezi paragrafem 6171 a 2212 podle důvodové
zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.12.2015 návrh
schválit.
9.3g/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 27., přesun 45,0 tis. Kč mezi paragrafem 6171 a 2212:
snižuje se:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5011 platy zaměstnanců, ORJ 09
přesouvá se na:
par. 2212 silnice, pol. 5011 platy zaměstnanců, ORJ 03

-45,00 tis. Kč
45,00 tis. Kč.

9.3g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.1.2016.
K bodu 3h
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.3h/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 28. přesun v paragrafu 3745 veřejná zeleň podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 8.12.2015 návrh
schválit.
9.3h/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 28. přesun v paragrafu 3745 veřejná zeleň:
V par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň se snižuje:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
přesouvá se na:

-48,00 tis. Kč
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pol. 5139 nákup materiálu

48,00 tis. Kč.

9.3h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.1.2016.
K bodu 3i
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.3i/1
bere na vědomí
informaci týkající se dotace ze státního rozpočtu 70,00 tis. Kč na úhradu části nájemného na
zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové
ochrany.
K bodu 3j
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.3j/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 20, zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu MV 5,00 tis.
Kč na výdaje Jednotek sboru dobrovolných hasičů v roce 2015 za uskutečněný zásah mimo
její obvod podle důvodové zprávy.
9.3j/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 20, zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu MV 5,00 tis. Kč na
výdaje Jednotek sboru dobrovolných hasičů v roce 2015 za uskutečněný zásah mimo její obvod:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
5,00 tis. Kč
Výdaj:
paragraf 5512 požární ochrana, pol. 5156 pohonné hmoty
5,00 tis. Kč
Obě strany doklad 2178, UZ 14004, ORJ 07.
9.3j/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.1.2016.
K bodu 3k
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.3k/1
bere na vědomí
- uzavřenou Smlouvu č. 24081331 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR ze dne 28.4.2015 na akci Revitalizace okolí rybníka Ohrada a Zelené cesty;
- Avízo SFŽP pro příjemce smluvní podpory č. 24081331 z 9.12.2015 o poukázání částky ve
výši 1 720 533,00 Kč investiční dotace;
- návrh změny rozpočtu č. 21. podle důvodové zprávy.

9.3k/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 21, zvýšení o investiční dotaci ze SFŽP 1 720,50 tis. Kč-podpora na akci
Revitalizace okolí rybníka Ohrada a Zelené cesty:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
1 720,50 tis. Kč
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Vyrovnání dokladu ve výdajích bude provedeno v souladu s následně obdrženým sdělením
MHMP tak, aby byly dodrženy účelové znaky zdrojů financování a celkové náklady akce.
Obě strany budou označeny účelovým znakem SFŽP 90104 a číslem stavby ORG 42357.
9.3k/3
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit provedení rozpočtového opatření v rozpočtovém období prosinec 2015
a podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.1.2016.

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.4/1
bere na vědomí
-návrh na udělení předběžného souhlasu k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a
předsedovi finančního výboru v období od 17.12.2015 do 31.12.2015 až do výše 100,00 tis. Kč.
Při překročení této hranice až do 200,00 tis. Kč bude k souhlasu třeba ještě jednoho dalšího
člena výboru. V případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy odsouhlasí rozpočtová opatření
za finanční výbor dva členové.
9.4/2
vydává
- předběžný souhlas k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a předsedovi finančního
výboru v období od 17.12.2015 do 31.12.2015 až do výše 100,00 tis. Kč. Při překročení této
hranice až do 200,00 tis. Kč bude k souhlasu třeba ještě jednoho dalšího člena výboru.
V případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy odsouhlasí rozpočtová opatření za finanční
výbor dva členové.
9.4/3
ukládá
starostce a předsedovi finančního výboru předložit zprávu o provedených rozpočtových
opatřeních na prvním zasedání Zastupitelstva MČ v roce 2016.
K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.5/1
bere na vědomí
-návrh pravidel hospodaření MČ Praha Kunratice v období rozpočtového provizoria roku
2016:
- Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu roku
2015. Výdaje schváleného rozpočtu 2015 činily 66 881,00 tis. Kč, tj. po dobu rozpočtového
provizoria výdaje v měsíci nepřesáhnou 5 573,00 tis. Kč.
Základem úvah o hospodaření v rozpočtovém provizoriu je skutečnost, že MČ nemá uzavřeny
žádné smlouvy o úvěru a ani o nich neuvažuje.
Skutečné čerpání výdajů k poslední části roku 2015 dává předpoklad, že prostředky na výdaje
zařazené v rozpočtu roku 2015 nebudou vyčerpány a budou v potřebné výši do rozpočtu roku
2016 zařazeny.
- Městská část přizpůsobí reálné výdaje skutečnému objemu použitelných peněžních
prostředků.
- Včas a řádně budou plněny zákonné i smluvní povinnosti MČ.
- V období rozpočtového provizoria nebude městská část uzavírat nové smluvní vztahy, pokud
není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky. Pokračovat v jednání o
uzavření smluv může pokračovat u akcí, které byly v rozpočtu 2015 obsaženy a prostředky
zůstaly nevyčerpány (zejména oprava melioračního kanálu ul. K Libuši);
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- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu roku 2016 po jeho schválení.
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 8.12.2015 návrh schválit.
9.5/2
schvaluje
pravidla hospodaření MČ Praha Kunratice v období rozpočtového provizoria roku 2016:
- Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu roku
2015. Výdaje schváleného rozpočtu 2015 činily 66 881,00 tis. Kč, tj. po dobu rozpočtového
provizoria výdaje v měsíci nepřesáhnou 5 573,00 tis. Kč.
Základem úvah o hospodaření v rozpočtovém provizoriu je skutečnost, že MČ nemá uzavřeny
žádné smlouvy o úvěru a ani o nich neuvažuje.
Skutečné čerpání výdajů k poslední části roku 2015 dává předpoklad, že prostředky na výdaje
zařazené v rozpočtu roku 2015 nebudou vyčerpány a budou v potřebné výši do rozpočtu roku
2016 zařazeny.
- Městská část přizpůsobí reálné výdaje skutečnému objemu použitelných peněžních
prostředků.
- Včas a řádně budou plněny zákonné i smluvní povinnosti MČ.
- V období rozpočtového provizoria nebude městská část uzavírat nové smluvní vztahy, pokud
není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky. Pokračovat v jednání o
uzavření smluv může pokračovat u akcí, které byly v rozpočtu 2015 obsaženy a prostředky
zůstaly nevyčerpány (zejména oprava melioračního kanálu ul. K Libuši);
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu roku 2016 po jeho schválení.
9.5/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 8.1.2016.
K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.6./1
bere na vědomí
návrh na podání žádosti o dotaci MŠMT na akci/projekt z Programu 133 310 Rozvoj výukových
kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky
na dostavbu 4 tříd Základní školy Kunratice, Předškolní 420, 148 00 Praha 4-Kunratice.
Celková cena záměru je 19.500.000,- Kč.
9.6./2
s ch v a l u j e
podání žádosti o dotaci MŠMT na akci/projekt z Programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky na dostavbu 4 tříd
Základní školy Kunratice, Předškolní 420, 148 00 Praha 4-Kunratice. Celková cena záměru je
19.500. 000,- Kč.

9.6./3
ukládá
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starostce ve spolupráci s tajemnicí zajistit realizaci přijatého usnesení. Termín do 21.12.2015.
K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
9.7./1
bere na vědomí
návrh vyjádřit souhlas se závazkem MČ na spolufinancování akce/projektu ve výši 15%
uznatelných nákladů a úhrady neuznatelných nákladů akce při podání žádosti o dotaci MŠMT
na akci/projekt z Programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně samosprávnými celky na dostavbu 4 tříd Základní školy Kunratice,
Předškolní 420, 148 00 Praha 4-Kunratice. Celková cena záměru je 19.500.000,- Kč.
9.7./2
s ch v a l u j e
souhlas se závazkem MČ na spolufinancování akce/projektu ve výši 15% uznatelných nákladů
a úhrady neuznatelných nákladů akce při podání žádosti o dotaci MŠMT na akci/projekt z
Programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných
územně samosprávnými celky na dostavbu 4 tříd Základní školy Kunratice, Předškolní 420,
148 00 Praha 4-Kunratice. Celková cena záměru je 19.500.000,- Kč.

9.7./3
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí zajistit realizaci přijatého usnesení. Termín do 21.12.2015.
K bodu 8
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
9.8/1
bere na vědomí
Přehled věcných a finančních darů poskytnutých MŠ v roce 2014 a 2015
K bodu 9
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
9.9/1
bere na vědomí
Přehled věcných a finančních darů poskytnutých ZŠ v roce 2014 a 2015
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Ověřovatelé

Matoušek Milan
Hilmarová Petra

........………………………
…………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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