
 

 

U S N E S E N Í 
 

Z 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 

ze dne 24. 2. 2020 

 
 

Zastupitelstvo MČ 

 v o l í  

návrhový výbor Ing. Karel Klíma 

 Ing. Jaroslav Kokeš 

 Ing. Ondřej Nováček 

  

ověřovatele zápisu: Milan Matoušek 

 Petra Hilmarová 

 

  

Zastupitelstvo MČ s c h v a l u j e 

 

Program: 

1. Prezentace pasportu mobiliáře 

2. Prezentace plánu nakládání s odpady 

3. Rozpočtová opatření závěru roku 2019 

4. Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu 

s chráněnými byty a jeho obyvatel za období 1. 1. až 31. 12. 2019 

5. Výkup pozemku parc. č.  2361/49 

6. Směna pozemků s VŠE 

7. Převod správy majetku-hasičský automobil 

8. Směna pozemků s p. Ženíškem 

9.  Dotazy, připomínky, podněty 

 

 
K bodu 1 

11.1 Prezentace pasportu mobiliáře 

    

K bodu 11.1 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

11.1                                                                                                      b e r e  n a  v ě d o m í 

Prezentaci přípravy Pasportu mobiliáře městské části Praha – Kunratice 

 

K bodu 2 

11.2. Prezentace plánu nakládání s odpady 

 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

11.2   b e r e  n a  v ě d o m í 

Prezentaci Plánu nakládání s odpady v městské části Praha-Kunratice 

 



Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 24. 2.2020 

 

 

Strana 2 (celkem 5) 

K bodu 3 

11.3a Rozpočtové opatření v závěru roku 2019 - Změna rozpočtu 2019 č. 31. zvýšení o dotaci 30,0 

tis. Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt Tvorba strategických a 

koncepčních dokumentů v MČ Praha Kunratice 

 

 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

11.3/a              s c h v a l u j e 

Rozpočtové opatření v závěru roku 2019 - změnu rozpočtu 2019 č. 31., zvýšení o dotaci 30,0 tis. 

Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt Tvorba strategických a koncepčních 

dokumentů v MČ Praha Kunratice: 

Příjem: 

par. 6330, převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, 

pol. 4137 převody mezi stat. městy a jejich městskými částmi, UZ 13013 30,0 tis. Kč 

Výdaj: 

par. 3635 územní plánování,  

pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby, podíl EU 15,8 tis. Kč 

pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby, podíl SR-MPSV 14,2 tis. Kč 

UZ EU 104513013, UZ SR 104113013 

Obě strany číslo ORG 15057. 

 

 

11.3b Rozpočtové opatření v závěru roku 2019 - Úprava rozpočtu 2019 č. 23., přesun 88,5 tis. Kč 

uvnitř par. 3113 základní škola, spoluúčast MČ k programu OP PPR ZŠ Kunratice-zajištění 

vybavenosti pro rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků 

 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice 

11.3/b s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření v závěru roku 2019 - Úpravu rozpočtu 2019 č. 23., přesun 88,5 tis. Kč uvnitř 

par. 3113 základní škola, spoluúčast MČ k programu OP PPR ZŠ Kunratice-zajištění vybavenosti 

pro rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků: 

v par. 3113 základní školy 

se snižuje: 

pol. 5171 opravy a udržování -88,5 tis. Kč 

přesouvá se na: 

pol. 5331 neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 50,7 tis. Kč 

pol. 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 37,8 tis. Kč 

pro spoluúčast doplněn ORG 2541142.  

 

11.3c Rozpočtové opatření v závěru roku 2019 - Úprava rozpočtu 2019 č. 24., přesun uvnitř par. 

5512 požární ochrana  

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice 

11.3c s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření v závěru roku 2019 - Úpravu rozpočtu 2019 č. 24., přesun uvnitř par. 5512 

požární ochrana: 

v par. 5512 požární ochrana 

se snižuje: 

pol. 5132 ochranné pomůcky -45,0 tis. Kč 

pol. 5156 pohonné hmoty -14,0 tis. Kč 



Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 24. 2.2020 

 

 

Strana 3 (celkem 5) 

přesouvá se na:  

pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 24,0 tis. Kč 

pol. 5139 nákup materiálu 20,0 tis. Kč 

pol. 5168 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 11,0 tis. Kč 

pol. 5169 nákup ostatních služeb 4,0 tis. Kč 

Vše účelový znak UZ 81. 

  

 

K bodu 4 

11.4 Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s chráněnými byty a 

jeho obyvatel za období 1.1.  až  31.12.2019 

 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

11.4      s o u h l a s í 

s předloženou zprávou o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s 

chráněnými byty a jeho obyvatel za období 1.1. až  31.12.2019.  

 

K bodu 5 

11.5 Výkup pozemku parc.č. 2361/49 

 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

11.5/1           s c h v a l u j e 

koupi pozemku parc. č. 2361/49, travní plocha, v katastrálním území Kunratice, obec Praha, 

zapsaném na listu vlastnictví č. 649 o výměře 116 m2, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní 

město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, od: 

 Durillové Renáty, Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha 4-Chodov, podíl ¼ 

 Makovského Tomáše, Kostelní náměstí 1699/3, 148 00 Praha 4-Kunratice, podíl ¼ 

 Sigmunda Jiřího, Teplická 256, 405 05 Děčín IX-Bynov, podíl 1/8 

 Sigmunda Rostislava, Libouchec 429, 403 35 Libouchec, podíl 1/8 

 Sigmunda Tomáše, Mládeže 276, 407 01 Jílové-Kamenná, podíl 1/8 

 Sigmundové Kristýny, Mládeže 276, 407 01 Jílové-Kamenná, podíl 1/8, 

 

 a nabytí uvedeného pozemku do majetku hl. m. Prahy-svěřená správa nemovitosti Městské části 

Praha-Kunratice, za celkovou kupní cenu 58 000,- Kč. 

 

                                                                                                          u k l á d á 
starostce MČ Praha-Kunratice podepsat kupní smlouvu na uvedený pozemek. Termín do 

31.3.2020. 

 

K bodu 6 

11.6 Směna pozemků s VŠE 

 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

11.6/1  s ch v a l u j e 
    

směnu pozemku parc. č. 2344/91, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 204 m2, který vzniknul 

oddělením z pozemku parc. č. 2344/63 o výměře 2 526 m2 dle geometrického plánu č. 3490-

80/2019, který je zapsán v katastru nemovitostí Katastrální úřadu pro hlavní město Praha, 

katastrální pracoviště Praha pro obec Prahu v k.ú. Kunratice na LV č. 1812, za pozemek parc. č. 
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2344/89, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 204 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 

2344/38, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 11 223 m2 dle geometrického plánu č. 3303-

17/2017, který je zapsán v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 

katastrální pracoviště Praha pro obec Prahu, na listu vlastnictví č. 1830, v k. ú. Kunratice, za 

účelem výstavby chodníku z lokality Nad Skalou k zastávce MHD při ul. U Kunratického lesa. 

 

11.6./2                                                                                    u k l á d á   
starostce podepsat Směnnou smlouvu. Termín do 30. 6. 2020 

 

K bodu 7 

11.7  Převod správy majetku-vozidla Automobil speciální požární-CAS 32/9000-S3R Tatra T 815 

PR 2 22 235, RZ  2AH 6928 pro Sbor dobrovolných hasičů Praha-Velká Chuchle 

 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

11.7/1 s o u h l a s í 
s převodem správy majetku – Automobil speciální požární – CAS 32/9000-S3R Tatra T 815 PR 2 

22 235, RZ 2AH 6928 z MČ Praha-Kunratice na MČ Praha-Velká Chuchle 

 

11.7/2               p o v ě ř u j e   
podepsáním doložky, jež ověřuje platnost právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb. o hl. městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů Ing. Lenku Alinčovou a Ivana Hýžu 

 

11.7/3                u k l á d á  
- starostce podepsat smlouvu o převodu požárního automobilu, a zajistit jeho předání 

Termín: do 31.3.2020. 

- tajemnici zajistit vyřazení požárního automobilu z majetkové a účetní evidence. 

 

Termín: do 31.3.2020. 

 

K bodu 8 

11.8 Směna pozemků s p. Ženíškem 

 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice      

11.8./1                                               s c h v a l u j e 
Směnu pozemků: 

 parc. č. 297/2 o výměře 310 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

 parc. č. 2394/2 o výměře 125 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

 parc. č. 2354/86 o výměře 1001 m2, orná půda, vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 

2354/11 dle geometrického plánu č. 3374-31/2018 ze dne 31.5.2018 schváleného KÚ pro 

HMP dne 6.6.2018    

 parc. č. 293/1 část f o výměře 2m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vzniklý oddělením 

z pozemku parc. č. 293/1 dle geometrického plánu č.3305-101/2017 ze dne 27.3.2017  

schváleného KÚ pro HMP dne 30.3.2017  

 

vše v obci Praha,  k. ú. Kunratice, zapsaných na LV 35 ve vlastnictví pana Otakara Ženíška, bytem 

Záběhlická č.p. 69/129, Záběhlice, 106 00 Praha 10, 

 

za pozemky:   
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 parc. č.293/4 část c+d o výměře 39 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vzniklý 

oddělením z pozemku parc. č. 293/4 dle geometrického plánu č.3305-101/2017 ze dne 

27.3.2017 schváleného dne KÚ pro HMP dne 30.3.2017   

 parc. č. 297/1 část a+b o výměře 50 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vzniklý 

oddělením z pozemku parc. č. 297/1 dle geometrického plánu č.3305-101/2017 ze dne 

27.3.2017 schváleného KÚ pro HMP dne 30.3.2017   

 parc. č. 2454/6 o výměře 38 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vzniklý oddělením 

z pozemku parc. č. 2454/1 dle geometrického plánu č. 3374-31/2018 ze dne 31.5.2018 

schváleného KÚ pro HMP dne 6.6.2018    

 parc. č. 1188 o výměře 834 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

 parc. č. 1190/13 o výměře 116 m2. ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

 parc. č. 2354/88 o výměře 38 m2, orná půda, vzniklý oddělením z pozemkové parcely parc. 

č. 2354/58 dle geometrického plánu č. 

 3374-31/2018  ze dne 31.5.2018  schváleného KÚ pro HMP dne 6.6.2018 

 parc. č. 1190/12 o výměře 14 m2, ostatní plocha, sportoviště 

vše v obci Praha, k. ú. Kunratice, zapsaných na LV 1812 ve vlastnictví hl. m. Prahy, 

svěřená správa nemovitostí Městské části Praha-Kunratice 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím a s omezením vyplývajícím z uložených 

inženýrských sítí. 

Směna bude realizována bez doplatku. 

 

11.8./2                                                                                      u k l á d á 

 

Starostce MČ Praha-Kunratice podepsat kupní smlouvu na uvedený pozemek. Termín do 

31.3.2020 

 

 

Ověřovatelé:  Petra Hilmarová ................................................. 

 

 

   Milan Matoušek ...................................................... 

 

 

 
Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 

 

 

usnesení vyhotoveno dne: 25. 2. 2020 


