USNESENÍ
Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 25. 5. 2017
volí

Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

MUDr. Miloslav Mandík
Ing. Svatomír Mydlarčík
Ing.Karel Fíla M.Sc.

ověřovatele zápisu:

Petra Hilmarová
Milan Matoušek

zapisovatele

paní Kubátová Radana
schvaluje

následující program:
Program:
1. Schvalování účetních závěrek roku 2016:
1a) Městská část Praha-Kunratice
1b) Mateřská škola Kunratice
1c) Základní škola Kunratice
2. Změny a úpravy rozpočtu 2017
3. Prodej pozemku parc. č. 981/3
4. Dotazy, připomínky, podněty
K bodu 1a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
19.1a/1
bere na vědomí
- skutečnost, že MČ sestavila účetní závěrku za rok 2016 dle zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platných zněních, výkazy byly MHMP
předány a Odborem účetnictví kontrolovány;
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, provedeného za
období od 1.1.2016 do 31.12.2016 odborem kontrolních činností MHMP v Městské části PrahaKunratice, dokladově v Úřadu MČ Praha Kunratice;
- závěr Zprávy o přezkoumání hospodaření, že nebyly zjištěny nedostatky bránící schválení
účetní závěrky a předchozí nedostatky byly napraveny;
- že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posouzení úplnosti a průkaznosti
účetnictví věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky;
- návrh na převedení hospodářského výsledku VHČ 6 567 021,30 Kč na účet VHČ 432
nerozdělený zisk do doby rozhodnutí o jeho rozdělení Zastupitelstvem MČ;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 18.5.2017 schválit
účetní závěrku za rok 2016 Městské části Praha Kunratice.

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 25. 5. 2017

19.1a/2
schvaluje
účetní závěrku vč. výsledku hospodaření Městské části Praha Kunratice sestavenou
k 31.12.2016 uvedenou v příloze tohoto usnesení v rozsahu: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty,
Příloha k účetní závěrce, Přehled o pohybu dlouhodobého majetku, Přehled o peněžních tocích,
Přehled o změnách vlastního kapitálu.
19.1a/3 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
ukládá
starostce podat zprávu o rozhodnutí tohoto bodu MHMP 26.5.2017.
K bodu 1b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
19.1b/1
bere na vědomí
- skutečnost, že Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 sestavila účetní závěrku
k 31.12.2016 podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.
v platných zněních, výkazy byly zřizovateli i MHMP předány a Odborem účetnictví
kontrolovány;
- skutečnost, že z pověření starostky byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky Mateřské školy Kunratice za rok 2016, kontrolu provedl auditor Ing. Jaroslav Brtáň.
Zpráva o výsledku kontroly byla statutárním zástupcům MŠ a MČ předána a se zástupci
projednána v březnu 2017, nebyly zjištěny nedostatky bránící schválení účetní závěrky;
- doporučení auditora schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Kunratice;
- že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posouzení úplnosti a průkaznosti
účetnictví věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky;
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2016 v souladu se zákonem 250/2000
Sb. : fond rezervní 6 348,30 Kč, fond odměn 12 694,50 Kč;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 18.5.2017 schválit
účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Kunratice, Praha 4,
Předškolní 880.
19.1b/2 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880
sestavenou k 31.12.2016 podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č.
410/2009 Sb. v platných zněních v rozsahu: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní
závěrce;
- rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2016 v souladu se zákonem 250/2000 Sb. : fond
rezervní 6 348,30 Kč, fond odměn 12 694,50 Kč.
19.1b/3 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
ukládá
starostce podat zprávu o rozhodnutí tohoto bodu MHMP 26.5.2017.
K bodu 1c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
19.1c/1
bere na vědomí
- skutečnost, že Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 sestavila účetní závěrku
k 31.12.2016 podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.
v platných zněních, výkazy byly zřizovateli i MHMP předány a Odborem účetnictví
kontrolovány;
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- skutečnost, že z pověření starostky byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky Základní školy Kunratice za rok 2016, kontrolu provedl auditor Ing. Jaroslav Brtáň
a Zpráva o výsledku kontroly byla statutárním zástupcům ZŠ a MČ předána a se zástupci
projednána, nebyly zjištěny nedostatky bránící schválení účetní závěrky;
- doporučení auditora schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
Kunratice;
- že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posouzení úplnosti a průkaznosti
účetnictví věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky;
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2016 791 651,78 Kč do fondu
rezervního;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 18.5.2017 schválit
účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Kunratice, Praha 4,
Předškolní 420.
19.1c/2 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
sestavenou k 31.12.2016 podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č.
410/2009 Sb. v platných zněních v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní
závěrce;
- rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2016 791 651,78 do fondu rezervního.
19.1c/3 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
ukládá
starostce podat zprávu o rozhodnutí tohoto bodu MHMP 26.5.2017.

K bodu 2a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
19.2a/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 6., zvýšení o investiční dotaci MŠMT 9 276,20 tis. Kč na ZŠ Kunraticerozšíření kapacity-Přístavba a nástavba učeben:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
9 276,20 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby,
ZŠ Kunratice-rozšíření kapacity, přístavba a nástavba učeben
9 276,20 tis. Kč
Obě strany UZ 33966, ORG 41754, ORJ 04, doklad 2038.
19.2a/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2017.
K bodu 2b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
19.2b/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 7., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 24,10 tis. Kč na zkoušky odborné
způsobilosti pro ÚMČ:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
24,10 tis. Kč
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Výdaj:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení, vzdělávání
Obě strany UZ 81, ORJ 09, doklad 3022.

24,10 tis. Kč

19.2b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2017.
K bodu 2c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
19.2c/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 8., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 216,6 tis. Kč pro Základní školu na
mzdové náklady asistentů pedagoga:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
216,60 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
216,60 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91, ORJ 04, doklad 3028.
19.2c/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2017.
K bodu 2d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
19.2d/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 9., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 22,50 tis. Kč pro Základní školu na
primární prevenci ve školách:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
22,50 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy, pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným PO
22,50 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 81, ORJ 04, doklad 3023.
19.2d/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2017.
K bodu 2e
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
19.2e/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 503,20 tis. Kč na posílení
mzdových prostředků základní a mateřské škole:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
503,20 tis. Kč
Výdaj:
par. 3111 mateřské školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
124,40 tis. Kč
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par. 3113 základní školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Označení obou stran bude ORJ 04, UZ 96, doklad 3027.

378,80 tis. Kč

19.2e/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2017.
K bodu 2f
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
19.2f/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 6., posílení paragrafu 3745 o 50,0 tis. na opravy hřiště Zelené údolí a ostatní
drobné opravy:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-50,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORJ 02,
pol. 5171 opravy a udržování
50,00 tis. Kč
19.2f/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2017.
K bodu 2g
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
19.2g/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 7., posílení paragrafu 3745 o 1 800,00 tis. Kč na Dokončení revitalizace
Zelené cesty:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-1 800,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORJ 02, číslo stavby ORG 80277
pol. 6121 budovy, haly, stavby,
1 500,00 tis. Kč
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
300,00 tis. Kč
19.2g/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2017.
K bodu 2h
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
19.2h/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 8., posílení paragrafu 3731 o 20,00 tis. Kč na čištění odlučovače lehkých
kapalin (ropných látek) na parkovišti Šeberák:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-20,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3731 ochrana půdy a podzemních vod proti infiltraci, ORJ 02
pol. nákup ostatních služeb
20,00 tis. Kč
19.2h/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.6.2017.
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K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
19.3./1
schvaluje
úplatný převod pozemkové parcely parc.č. 981/3 o výměře 23 m2, zahrada, v k.ú. Kunratice,
který je v majetku hl.m. Prahy-svěřeno MČ Praha-Kunratice, paní Drahuši Krausové z důvodu
nápravy křivdy v době minulé, za cenu 10 000,- Kč, tak aby byly pokryty náklady na převod.
19.3./2
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice podepsat předloženou kupní smlouvu a tajemnici ÚMČ zajistit
vklad do Katastru nemovitostí. Termín do 31.12.2017

Ověřovatelé

Petra Hilmarová

........………………………

Milan Matoušek

…………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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