
U S N E S E N Í 
 

Z 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 

ze dne 31.8.2020 

 
 

Zastupitelstvo MČ 

 v o l í  

návrhový výbor Ing. Petr Rybín 

 Ing. Ondřej Nováček 

 Mgr. Veronika Doležilová 

  

ověřovatele zápisu: Milan Matoušek 

 Petra Hilmarová 

 

  

Zastupitelstvo MČ s c h v a l u j e 

 

 

Program: 

 

1. Prezentace pasportu zeleně a inventarizace stromů 

2. Změny a úpravy rozpočtu 2020 

3. Odpuštění části nájmů 

4. Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost 

5. Jmenování vedoucí organizační složky 

6. Dotazy, připomínky, podněty 

 
K bodu 1 
14.1 Prezentace pasportu zeleně a inventarizace stromů 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice 

 

14.1/1                         b e r e  n a  v ě d o m í 

 

Prezentaci Pasportizace a údržby zeleně v Kunraticích 

 

K bodu 2a 

14.2a Změna rozpočtu č. 13., vrácení daně z příjmu právnických osob za období roku 2019, zvýšení 

o neinvestiční dotaci HMP 2 243,3 tis. Kč 

 

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice 

14.2a/1 s c h v a l u j e 

změnu rozpočtu č. 13., vrácení daně z příjmu právnických osob za období roku 2019, zvýšení o 

neinvestiční dotaci HMP 2 243,3 tis. Kč:  

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

pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi 2 243,3 tis. Kč 

 

Výdaj: 

par. 6171 činnost místní správy, pol. 5365 platby daní, poplatků krajům, 

daň z hlavní činnosti 81,8 tis. Kč 

par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy 2 161,5 tis. Kč 

Obě strany označeny účelovým znakem 99, doklad 3040. 

  

K bodu 2b 

 

14.2b Změna rozpočtu č. 14., zvýšení o dotaci 3 732,8 tis. Kč na projekty v rámci Operačního 

programu Praha – pól růstu pro Základní školu Kunratice 

 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

14.2b/1 s c h v a l u j e 

změnu rozpočtu č. 14., zvýšení o dotaci 3 732,8 tis. Kč na projekty v rámci Operačního 

programu Praha – pól růstu pro Základní školu Kunratice: 

Příjem: 

par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,  

pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi: 

Zajištění vybavenosti pro rozvoj gramotnosti ZŠ II 657,0 tis. Kč 

Rozvoj demokratické kultury ZŠ 3 075,8 tis. Kč 

Výdaj: 

par. 3113 základní školy, pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným PO 657,0 tis. Kč 

par. 3113 základní školy, pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným PO 3 075,8 tis. Kč 

Doklad 7004, identifikační znaky jednotlivých podílů dotace viz tabulka. 

ODPA Položka UZ ORJ ORG Kč Název 

OPP PR Zajištění vybavenosti škol pro rozvoj gramotnosti a kompetence žáků ZŠ Kunratice II 

PŘÍJEM:         Rozpočet Kč   

6330 4137 17050 400 2541142 365 000,0 ZŠ vybavení neinvest. EU 

6330 4137 104 400 2541142 292 000,0 ZŠ vybavení neinvest. EU 

        CELKEM 657 000,0   

VÝDAJ:             

3113 5336 108517050 400 2541142 365 000,0 ZŠ vybavení neinvest. EU 

3113 5336 108100104 400 2541142 292 000,0 ZŠ vybavení neinvest. HMP 

        CELKEM 657 000,0   

              

OP PPR Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Kunratice   

PŘÍJEM:             

6330 4137 17050 400 2681452 1 537 900,0 
ZŠ rozvoj dem. kultury 
neinvest. EU 

6330 4137 104 400 2681452 1 537 900,0 
ZŠ rozvoj dem. kultury 
neinvest. HMP 

        CELKEM 3 075 800,0   

              

VÝDAJ:             

3113 5336 108517050 400 2681452 1 537 900,0 
ZŠ rozvoj dem. kultury 
neinvest. EU 

3113 5336 108100104 400 2681452 1 537 900,0 
ZŠ rozvoj dem. kultury 
neinvest. HMP 

        CELKEM 3 075 800,0   
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            Celkem příjem 3 732 800,0 

            Celkem výdaj   3 732 800,0 

 

 

 

K bodu 2c 

 

14.2c Změna rozpočtu č. 15., uzavření finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem 

HMP roku 2019 odvod 89,2 tis. Kč 

 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

14.2c/1 s c h v a l u j e 

změnu rozpočtu č. 15., uzavření finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem HMP 

roku 2019 odvod 89,2 tis. Kč: 

Vypořádání se státním rozpočtem: 

par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,  

pol. 5347 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi-výdaje, 

volby do Evropského parlamentu 58,4 tis. Kč 

vyrovnání konsolidační položkou (prostředky minulých let): 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech  58,4 tis. Kč 

Doklad 8018, UZ 98348 

Vypořádání se rozpočtem HMP: 

par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně:  

- pol. 6363 investiční převody mezi statutárními městy  

a jejich městskými částmi–výdaje, SDH kompresor, UZ 84, ORG 81084 5,8 tis. Kč 

- pol. 5347 převody mezi statutárními městy a jejich měst. částmi-výdaje 

zkoušky odborné způsobilosti, UZ 81 24,1 tis. Kč 

doplatek místních poplatků 0,9 tis. Kč 

vyrovnání konsolidační položkou (prostředky minulých let): 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech  30,8 tis. Kč 

Doklad 8019. 

 

K bodu 2d 

 

14.2d Změna rozpočtu č. 16., zvýšení o 770,0 tis. Kč, o odvod z výherních hracích přístrojů a výnos 

daně z technických her za období od 1.12. do 31.12.2019 a od 1.1.2020 do 31.5.2020  

 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

14.2d/1 s c h v a l u j e 

změnu rozpočtu č. 16., zvýšení o 770,0 tis. Kč, o odvod z výherních hracích přístrojů a výnos daně 

z technických her za období od 1.12. do 31.12.2019 a od 1.1.2020 do 31.5.2020 a rozdělení 

prostředků: 

Změna rozpočtu č. 16.: 

Doklad 3041: 

Příjem: 

par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,  

pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi 770,0 tis. Kč 

Výdaj: 

par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy 770,0 tis. Kč 

Obě strany označeny účelovým znakem 98, doklad 3041. 
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Doklad vlastní řady, rozdělení: 

snižuje se: 

par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy -770,0 tis. Kč 

přesouvá se na: 

par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice, 

pol. 5171 opravy a udržování, oprava oplocení hřiště 385,0 tis. Kč 

par. 3330 činnost registrovaných církví a náboženských organizací, 

pol. 5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským organizacím, 

ŘK farnost Praha Kunratice při kostele sv. Jakuba Staršího, 

oprava ohradní zdi kostela  385,0 tis. Kč 

Obě strany UZ 98. 

 

14.2d/2  u k l á d á 

tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2020. 

 

K bodu 2e 

 

14.2e Úprava rozpočtu č. 9., přesun 552,9 tis. Kč uvnitř par. 5213 krizová opatření na výdaje 

spojené s pandemií Covid 19 

 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

14.2e/1 s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu č. 9., přesun 552,9 tis. Kč uvnitř par. 5213 krizová opatření na výdaje spojené s 

pandemií Covid 19: 

v par. 5213 krizová opatření se snižuje: 

pol. 5901 nespecifikované rezervy -552,9 tis. Kč 

přesouvá se na 

pol. 5169 nákup ostatních služeb 80,0 tis. Kč 

pol. 5171 opravy a udržování  119,0 tis. Kč 

pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené-ZŠ refundace NTB 353,9 tis. Kč 

vše UZ 127. 

 

14.2e/2  u k l á d á 

tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2020. 

 

K bodu 2f 

 

14.2f Úprava rozpočtu č. 10., uvolnění vlastních zdrojů 385,0 tis. Kč 

 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

14.2f/1 s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu č. 10., uvolnění vlastních zdrojů 385,0 tis. Kč: 

snižuje se: 

par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice, 

pol. 5171 opravy a udržování, oprava oplocení hřiště -385,0 tis. Kč 

přesouvá se na: 

- par. 3330 činnost registrovaných církví a náboženských organizací, 

pol. 5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským organizacím, 

ŘK farnost Praha Kunratice při kostele sv. Jakuba Staršího, 

oprava ohradní zdi kostela  15,0 tis. Kč 

- par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy 370,0 tis. Kč 
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14.2f/2  u k l á d á 

tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.9.2020. 

 

K bodu 3a 

 
14.3a Odpuštění části nájmů Hykro s.r.o. 

 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

14.3a/1 s c h v a l u j e 

úplné odpuštění nájmu za období od 1. dubna do 30. června r. 2020 společnosti HYKRO, s.r.o. za 

pronájem části pozemku parc. č. 2356/3 o výměře 600 m2 z měsíční částky 5 550,- Kč celkem tedy 

za celé období od 1.4.2020 do 30.6.2020 ve výši 16 650,- Kč. 

 

14.3a/2  u k l á d á 

tajemnici zajistit vypořádání tohoto usnesení. Termín do 31.10.2020. 

K bodu 3b 

 
14.3b Odpuštění části nájmů Scionius a.s. 

 

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice 

14.3b/1 s c h v a l u j e 

 poskytnutí slevy na nájemném za období od 1. dubna do 30. června r. 2020 společnosti 

SCIONIUS, a.s. za pronájem pozemku parc. č. 2380/16 o výměře 14 090 m2, pozemku 

parc. č. 2380/149 o výměře 171 m2, pozemku parc. č. 2380/150 o výměře 257 m2,  pozemku 

parc.č. 2526/1 o výměře 678 m2 , pozemku parc. č. 2380/166 o výměře 2838 m2,  a 

pozemku parc. č. 2380/150 o výměře 257 m2, v k.ú. Kunratice pro prodejny Optika a 

Winestore, kterým v uvedeném období byla vzhledem k vyhlášení stavu nouze 

znemožněna a následně ztížena činnost. Tyto dvě prodejny mají z celkově zastavěné 

plochy OC Kunratice o výměře 2 838 m2 pronajatou plochu Optika 63,12 m2 a Winestore 

341,9 m2, sleva ve výši 30 % z celkové měsíční částky placené spol. SCIONIUS a.s. ve 

výši 144 601,- Kč za nájem shora uvedených pozemků připadajících na tyto dvě prodejny 

pak činí 6 191,- Kč, celkem tedy za celé období od 1.4.2020 do 30.6.2020 činí sleva na 

nájemném částku ve výši  18 573,- Kč.  

 poskytnutí slevy 30 % za právo stavby na pozemcích parc. č. 2380/173 o výměře 427 m2, 

parc. č. 2380/171 o výměře 34 m2, parc. č. 2380/175 o výměře 21 m2 a parc.  č. 2380/174   

o výměře 29 m2, za období od 1. dubna do 30. června r. 2020 společnosti SCIONIUS, a.s. 

pro prodejnu PEPCO, které v uvedeném období byla vzhledem k vyhlášení stavu nouze 

znemožněna a následně ztížena činnost z celkové měsíční splátky placené spol. SCIONIUS 

a.s. ve výši 37 236,- Kč sleva činí 11 171,- Kč/měsíc, tedy za celé období od 1.4.2020 do 

30.6.2020 činí sleva za právo stavby 33 512,- Kč. 
 

14.3b/2  u k l á d á 

tajemnici zajistit vypořádání tohoto usnesení. Termín do 31.10.2020. 

K bodu 3c 

 
14.3c Odpuštění části nájmů Czech Outdoor s.r.o. 

 

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice 
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14.3c/1 s c h v a l u j e 

poskytnutí slevy  na nájemném za období od 1. dubna do 30. června r. 2020 společnosti Czech 

Outdoor s.r.o. za pronájem části pozemku parc. č. 2358/1 ve výši 30 % z měsíční částky 3 343,- 

Kč o 1 002,9, celkem tedy za celé období od 1.4.2020 do 30.6.2020 činí sleva na nájemném částku 

ve výši  3 008,70 Kč.  

 

14.3c/2 u k l á d á 

tajemnici zajistit vypořádání tohoto usnesení. Termín do 31.10.2020. 

 

K bodu 3d 

 
14.3d Odpuštění části nájmů Jarnette Réclame spol.s.r.o. 

 

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice 

14.3d/1 s c h v a l u j e 

poskytnutí slevy  na nájemném za období od 1. dubna do 30. června r. 2020 společnosti 

JARNETTE RÉCLAME spol. s.r.o. za pronájem části pozemku parc. č. 2358/1 ve výši 30 % 

z měsíční částky 3 343,17 Kč o 1 003,00 Kč, celkem tedy za celé období od 1.4.2020 do 30.6.2020 

činí sleva na nájemném částku ve výši  3 008,85 Kč.  

 

14.3d/2 u k l á d á 

tajemnici zajistit vypořádání tohoto usnesení. Termín do 31. 10 .2020. 

 

K bodu 4 

 

14.4 Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost 

 

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice 

14.4/1  b e r e  n a  v ě d o m í 

- žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice čj. MC P- KU 

2733/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice pro rok 2020 

- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice 

Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice v roce 2020 

 

14.4/2 s o u h l a s í   

s poskytnutím dotace z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice v roce 2020 Římskokatolické 

farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice ve výši 400.000,- Kč na účel uvedený 

v žádosti čj. MC P-KU 2733/2020 ze dne 30.7.2020. 

 

14.4/3 s c h v a l u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městskou částí Praha-Kunratice a 

Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice  

 

14.4/4 u k l á d á 

- starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 14.4/3  

- Termín: do 15.9.2020 

 

K bodu 5 

 

14.5 Jmenování vedoucí organizační složky 
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Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

14.5/1  j m e n u j e  
v souladu se Zřizovací listinou Místní veřejné knihovny v Praze – Kunraticích knihovnicí 

ak. soch. Helenu Kepkovou s účinností od 1.9.2020  

 

14.5/2 u k l á d á 

- starostce podepsat jmenovací dekret  

- Termín:  1.9.2020 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 
Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 

 

 

usnesení vyhotoveno dne: 1.9. 2020 


