USNESENÍ
Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 12.10. 2016
Zastupitelstvo MČ

volí

návrhový výbor
ve složení

Jiří Vraný
Ing. Pavel Čihák
Ing. Karel Fíla, M.Sc.

ověřovatele zápisu:

Milan Matoušek
Ing Svatomír Mydlarčík

zapisovatele

paní Kubátová Radana
schvaluje

následující program:
Program:
1. Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2015
2. Zpráva o použití peněžního fondu Domu s chráněnými byty za období 1.1.-31.8.2016
3. Změny a úpravy rozpočtu 2016
4. Projednání záměru budoucího využití Kunratického zámku
5. Smlouva o převodu správy majetku HMP na MČ Praha-Kunratice
6. Dotazy, připomínky, podněty
K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.1/1
bere na vědomí
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2015 v celkové
výši 5 856 206,10 Kč tak jak je uveden v důvodové zprávě;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 3.10.2016 návrh
schválit.
15.1/2
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2015:
5 856 206,10 Kč
hospodářský výsledek (nerozdělený zisk) za rok 2015
rozděluje se takto:
-převod do fondu Domu s chráněnými byty
1 300 000,00 Kč
-ponechat na účtu 432 hospodářské činnosti, nerozdělený zisk
4 556 206,10 Kč
15.1/3
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit provedení opatření v souladu s finančními předpisy do 2.11.2016.
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K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
15.2/1
souhlasí
s předloženou zprávou o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s
chráněnými byty a jeho obyvatel za období 1.1. až 31.8.2016

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3a/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 17., zvýšení o 1 300,00 tis. Kč, o část hospodářského výsledku
(nerozděleného zisku) z hospodářské činnosti MČ roku 2015, 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 3.10.2016 návrh
schválit.
15.3a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 17., zvýšení o 1 300,00 tis. Kč, o část hospodářského výsledku
(nerozděleného zisku) z hospodářské činnosti MČ roku 2015, 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)
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
(pol. 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech
1 300,00 tis. Kč)
Obě strany ORJ 10, pro převod do fondu účelový znak 35.(ZBÚ je základní běžný účet).
15.3a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2016.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3b/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 18., zvýšení o investiční dotaci HMP 1 500,0 tis. Kč na Dokončení
revitalizace Zelené cesty podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 3.10.2016 návrh
schválit.
15.3b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 18., zvýšení o investiční dotaci HMP 1 500,0 tis. Kč na Dokončení
revitalizace Zelené cesty:
Doklad HMP 3065 září, účelový znak 84, číslo stavby ORG 80277:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 02
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
1 500,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 6901 rezervy kapitálových výdajů, ORJ 10 1 500,00 tis. Kč
Doklad vlastní řady říjen, účelový znak 84, číslo stavby ORG 80277:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 6901 rezervy kapitálových výdajů, ORJ 10 -1500,00 tis. Kč
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přesouvá se na:
par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORJ 02,
pol. 6121 budovy, haly, stavby

1 500,00 tis. Kč.

15.3b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2016.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3c/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 4., přesun 250,00 tis. v par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 3.10.2016 návrh
schválit.
15.3c/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 4., přesun 250,00 tis. v par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:
v par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:
snižuje se pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby
-250,00 tis. Kč
250,00 tis. Kč
přesouvá se na pol. 6121 budovy, haly, stavby
ORJ 02, číslo stavby 80277.
15.3c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2016.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3d/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 5., přesun 23,0 tis. Kč z rezerv-pořízení notebooku jak je uvedeno
v důvodové zprávě;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 3.10.2016 návrh
schválit.
15.3d/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 5., přesun 23,0 tis. Kč z rezerv-pořízení notebooku:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, ORJ 09
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

-23,00 tis. Kč
23,00 tis. Kč

15.3d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2016.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3e/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 6., přesun 30,00 tis. Kč v par. 3549 akce Babí léto v pohybu podle
důvodové zprávy.
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15.3e/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 6., přesun 30,00 tis. Kč v par. 3549 akce Babí léto v pohybu:
v par. 3549 ostatní speciální zdravotnická péče-ostatní zdravotnické programy:
se snižuje:
pol. 5164 nájemné
-30,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. nákup ostatních služeb
30,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 05, účelový znak 81
Po úpravě-pol. 5169 celkem
60,00 tis. Kč.
15.3e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2016.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3f/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 19., zvýšení o investiční dotaci HMP 2 600,00 tis. Kč na
Rekonstrukci kanálu podél ulice K Libuši podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 3.10.2016 návrh
schválit.
15.3f/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 19., zvýšení o investiční dotaci HMP 2 600,00 tis. Kč na Rekonstrukci
kanálu podél ulice K Libuši:
Doklad HMP 3056 září, účelový znak 84, číslo stavby ORG 80207:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 02
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
2 600,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod,
pol. 6901 rezervy kapitálových výdajů
2 600,00 tis. Kč
Doklad vlastní řady říjen, účelový znak 84, číslo stavby ORG 80277:
snižuje se:
par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod,
pol. 6901 rezervy kapitálových výdajů
-2 600,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
2 600,00 tis. Kč.
15.3f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2016.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3g/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 20., snížení o 1 185,00 tis. Kč vlastních zdrojů podle důvodové
zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 3.10.2016 návrh
schválit.
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15.3g/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 20., snížení o 1 185,00 tis. Kč vlastních zdrojů:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, ORJ 10
Výdaj:
par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod, ORJ 02
pol. 5171 opravy a udržování

-1 185,00 tis. Kč
-1 185,00 tis. Kč

15.3g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2016.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3h/1
bere na vědomí
-rozdělení stavby Oprava zatrubněného melioračního kanálu v ul. K Libuši na k.ú. Kunratice
na neinvestiční část ve výši 688,50 tis. Kč a investiční část ve výši 3 411,50 tis. Kč v důsledku
změny technických parametrů a tomu odpovídající užití prostředků daru spol. Scionius;
- návrh úpravy rozpočtu č. 7., přesun zdrojů v par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod
v souladu s neinvestičním a investičním charakterem a celkovými náklady stavby oprava
melioračního kanálu v ulici K Libuši podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 3.10.2016 návrh
schválit.
15.3h/2
schvaluje
- rozdělení stavby Oprava zatrubněného melioračního kanálu v ul. K Libuši na k.ú. Kunratice
na neinvestiční část ve výši 688,50 tis. Kč a investiční část ve výši 3 411,50 tis. Kč v důsledku
změny technických parametrů a tomu odpovídající užití prostředků daru spol. Scionius;
- úpravu rozpočtu č. 7., přesun zdrojů v par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod v souladu
s neinvestičním a investičním charakterem a celkovými náklady stavby oprava melioračního
kanálu v ulici K Libuši:
v par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod, ORJ 02
se snižuje:
pol. 5171 opravy a udržování, vlastní prostředky-dar
-1 400,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5169 nákup ost. služeb, UZ 1
55,70 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování, UZ 1
632,80 tis. Kč
pol. 6121 budovy, haly, stavby, UZ 11, ORG 80207
711,50 tis. Kč
celkem
1 400,00 tis. Kč
v par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod, ORJ 02
se snižuje:
pol. 5171 opravy a udržování, vlastní rozpočtové prostředky
-1 110,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORG 80207
100,00 tis. Kč
par. 2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 03
1 010,00 tis. Kč
celkem
1 110,00 tis. Kč
15.3h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2016.
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.3i/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 8., přesun 50,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu na par. 3599 ostatní činnost
ve zdravotnictví za účelem finanční podpory napojení Kunratických občanů na Linku tísňového
volání. Tato podpora bude spočívat v nákupu stacionárních stanic Linek tísňového volání do
vlastnictví MČ Praha-Kunratice, jejich bezúplatné výpůjčce kunratickým občanům dle pravidel
schválených poradou starostky a Kontrolním výborem a ročním darem příjemcům této služby
ve výši 2 400,- Kč na provozní náklady.
15.3i/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 8., přesun 50,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu na par. 3599 ostatní činnost ve
zdravotnictví, ORJ 05, za účelem finanční podpory napojení Kunratických občanů na Linku
tísňového volání. Tato podpora bude spočívat v nákupu stacionárních stanic Linek tísňového
volání do vlastnictví MČ Praha-Kunratice, jejich bezúplatné výpůjčce kunratickým občanům
dle pravidel schválených poradou starostky a Kontrolním výborem a ročním darem příjemcům
této služby ve výši 2 400,- Kč na provozní náklady. Přiřazení položky rozpočtové skladby bude
provedeno podle skutečně vynaložených výdajů. Limit částky 50,00 tis. Kč nesmí být
překročen.
15.3i/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.11.2016.
K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.4/1
bere na vědomí
návrh Ing. arch. Davida Vávry na budoucí využití budovy Kunratického zámku jako
reprezentativního objektu, ve kterém bude možné pořádat svatby, společenské akce a výstavy,
dle „SKIZZY REKONSTRUKCE KUNRATICKÉHO ZÁMKU“ zpracované Ing. arch.
Davidem Vávrou, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
15.4/2
doporučuje
• Postoupit návrh Ing. arch. Davida Vávry na budoucí využití budovy Kunratického zámku
jako reprezentativního objektu, ve kterém bude možné pořádat svatby, společenské akce a
výstavy, dle „SKIZZY REKONSTRUKCE KUNRATICKÉHO ZÁMKU“ zpracované Ing.
arch. Davidem Vávrou, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, Zastupitelstvu hl. m.
Prahy.
• Zastupitelstvu hl. m. Prahy realizovat návrh Ing. arch. Davida Vávry na budoucí využití
budovy Kunratického zámku jako reprezentativního objektu, ve kterém bude možné pořádat
svatby, společenské akce a výstavy, dle „SKIZZY REKONSTRUKCE KUNRATICKÉHO
ZÁMKU“ zpracované Ing. arch. Davidem Vávrou, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
• Zastupitelstvu hl. m. Prahy doplnit studii Ing. arch. Vávry o půdní vestavbu hotelových
pokojů s vybavením v podkroví ve 4. NP pro svatební hosty.
15.4/3

ukládá

starostce postoupit usnesení a „SKIZZU REKONSTRUKCE KUNRATICKÉHO ZÁMKU“
Odboru správy a využití majetku MHMP do 30.10.2016.
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K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
15.5/1
bere na vědomí
návrh smlouvy na převod správy majetku – zařízení výpočetní techniky (projekt „eGovernment
v Praze“ v pořizovací ceně 268.974,- Kč dle smlouvy INO/40/06/003301/2016, které je
přílohou tohoto usnesení, kterou se převádí majetek (výpočetní technika) z Hlavního města
Prahy na MČ Praha-Kunratice
15.5/2
souhlasí
s převodem správy majetku – zařízení výpočetní techniky (projekt „eGovernment v Praze“
v pořizovací ceně 268.974,- Kč dle smlouvy INO/40/06/003301/2016, které je přílohou tohoto
usnesení, kterou se převádí majetek (výpočetní technika) z Hlavního města Prahy na MČ PrahaKunratice
15.5/3
pověřuje
Podepsáním doložky, jež ověřuje platnost právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb. o hl.
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů p. Hýžu Ivana a Ing. Vrbu Jaroslava
15.5/4
ukládá
Starostce podepsat smlouvu o převodu správy majetku s Hlavním městem Prahou.
Tajemnici zajistit zavedení výpočetní techniky do majetkové a účetní evidence.

Ověřovatelé

Milan Matoušek

........………………………

Ing. Svatomír Mydlarčík

…………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice

Strana 7 (celkem 7)

