USNESENÍ
Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 28. 6. 2017
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Petra Hilmarová
Ing. Langr Miloš
Ing. Jaroslav Vrba

ověřovatele zápisu:

Ing.Karel Fíla M.Sc.
Milan Matoušek

zapisovatele

paní Kubátová Radana
schvaluje

následující program:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Závěrečný účet Městské části Praha-Kunratice za rok 2016
Změny a úpravy rozpočtu 2017
Souhlasné prohlášení o přechodu svěřené správy nemovitostí I
Souhlasné prohlášení o přechodu svěřené správy nemovitostí II
Odvolání knihovníka Místní veřejné knihovny
Úprava rozpočtu č. 12 – obnova vybavení knihovny
Informace o připravovaných plánovacích smlouvách a jejich obsahu
Dotazy, připomínky, podněty

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
20.1/1
bere na vědomí
- návrh závěrečného účtu MČ za rok 2016 podle bodů I. až XI.;
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů, provedeného za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 odborem kontrolních činností
MHMP v Městské části Praha-Kunratice, dokladově v Úřadu MČ Praha Kunratice, Zpráva je
přílohou závěrečného účtu;
- Příkaz starostky MČ Praha-Kunratice ze dne 18.4.2017 k odstranění méně závažných chyb a
nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření včetně termínu k jejich odstranění a
způsobu splnění úkolů vedoucích k jejich odstranění, Příkaz je přílohou závěrečného účtu;
- skutečnost, že opatření uvedená v Příkaze starostky z 18.4.2017 byla přijata;
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- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 22.6.2017 souhlasit
s hospodařením MČ za rok 2016 s výhradami k méně závažným chybám a nedostatkům
uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření OKČ MHMP;
- skutečnost, že MČ sestavila účetní závěrku za rok 2016 dle zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., která byla v souladu s vyhl. 220/2013 Sb.
Zastupitelstvem MČ dne 25.5.2017 schválena.
20.1/2
- výsledek rozpočtového hospodaření v hlavní činnosti:
objem příjmů
objem výdajů
rozdíl příjmů a výdajů (přebytek)
- výsledek hospodaření v hospodářské činnosti:
výnosy
náklady
hospodářský výsledek VHČ před zdaněním
hospodářský výsledek VHČ po zdanění

schvaluje
77 921 693,47 Kč
43 660 381,17 Kč
34 261 312,30 Kč
10 603 251,63 Kč
2 442 979,86 Kč
8 160 271,77 Kč
6 567 021,30 Kč

20.1/3
souhlasí
- s hospodařením MČ roku 2016 uvedeným v Závěrečném účtu v bodech I. až XI., který je
přílohou tohoto usnesení, s v ý h r a d a m i ke zjištěným méně závažným chybám a
nedostatkům uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č.
420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v Městské části Praha-Kunratice, dokladově
v úřadu MČ za období od 1.1.2016 do 31.12.2016, která je přílohou tohoto usnesení;
- s opatřeními k odstranění zjištěných méně závažných chyb a nedostatků tak jak jsou uvedena
v Příkaze starostky ze dne 18.4.2017, který je přílohou tohoto usnesení.
20.1/4
ukládá
- starostce MČ podat do 13.7.2017 písemnou informaci MHMP o rozhodnutí tohoto bodu a o
přijetí opatření k nápravě nedostatků;
-tajemnici sledovat plnění opatření vedoucí k odstranění nedostatků, tak jak jsou uvedena
v Příkazu starostky ze dne 18.4.2017.

K bodu 2a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
20.2a/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 11., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 100,00 tis. Kč na podporu aktivit
v oblasti zdraví a zdravého životního stylu-projekt Divadlo v parku a Babí léto v pohybu:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
100,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3549 ostatní speciální zdravotnická péče-ostatní zdravotnické programy:
pol. 5169 nákup ostatních služeb, akce Divadlo v parku
70,00 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb, akce Babí léto v pohybu
30,00 tis. Kč
Obě strany ORJ 05, doklad 3029, účelový znak 81.
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20.2a/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.7.2017.
K bodu 2b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
20.2b/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 12., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 550,00 tis. Kč na provoz jednotek
Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Kunratice, JPO III):
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
550,00 tis. Kč
Výdaj, par. 5512 požární ochrana:
pol. 5132 ochranné pomůcky
40,00 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
20,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva
30,00 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb
10,00 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování-oprava techniky- PP-20 Liaz, CAS 20 Renault
450,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 81, ORJ 07, doklad 3039.
20.2b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.7.2017.
K bodu 2c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
20.2c/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 13., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 661,00 tis. Kč z obdrženého
odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení podle důvodové
zprávy a návrh na rozdělení prostředků:
 podpora 165,20 tis. Kč určená pro neziskové organizace zajišťující sportovní
výchovu mládeže nahradí
-zbývající naše zdroje u poskytnuté dotace SK Slovanu Kunratice,
celková roční výše dotace 300,00 tis. se nemění
11,20 tis. Kč
-zbývající naše zdroje u poskytnuté dotace TJ Sokolu Kunratice,
celková roční výše dotace 200,00 tis. se nemění
11,30 tis. Kč
-naše zdroje u poskytnuté dotace Z.S. Start98 Praha Kunratice,
celková roční výše dotace 200,00 tis. se nemění
142,70 tis. Kč
 podpora 165,30 tis. Kč určená na sport nahradí a doplní
-naše zdroje u poskytnuté dotace Z.S. Start98 Praha Kunratice,
celková roční výše dotace 200,00 tis. se nemění
57,30 tis. Kč
-naše zdroje na stavební úpravy-vybudování studny v areálu hřiště SK Slovan 108,00 tis. Kč
 finanční prostředky 330,50 tis. Kč na kulturu, školství, zdravotnictví, sociální
oblast
ponechat v rezervě s tím, že užití bude určeno v návaznosti na rozhodnutí v bodě 5 tohoto
zasedání - řešení situace místní knihovny.
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20.2c/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 13., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 661,00 tis. Kč z obdrženého odvodu
z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 10
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
661,00 tis. Kč
Výdaj:
- par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, SK Slovan, ORJ 04
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
11,20 tis. Kč
- par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, TJ Sokol, ORJ 04
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
11,30 tis. Kč
- par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, Z.S.Start98 Praha Kunratice
pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům, ORJ 04
200,00 tis. Kč
- par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, SK Slovan, ORJ 04
pol. 6121 budovy, haly, stavby
108,00 tis. Kč
- par. 6409 ostatní činnosti, ORJ 10, pol. 5901 nespecifikované rezervy
330,50 tis. Kč
celkem
661,00 tis. Kč
Obě strany UZ 98, doklad 3037.
20.2c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.7.2017.
K bodu 2d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
20.2d/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 14., zvýšení o vrácení daně z příjmu právnických osob za období roku 2016,
zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 1 593,30 tis. Kč zařazením do rezerv:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
1 593,30 tis. Kč
Výdaj:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
1 593,30 tis. Kč
Obě strany doklad 3040, ORJ 10, účelový znak příjmu a neinvestičních výdajů 99.
20.2d/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.7.2017.
K bodu 2e
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
20.2e/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 9., přesun uvolněných vlastních zdrojů 272,50 tis. Kč v návaznosti na
schválené opatření HMP:
snižuje se:
- par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, SK Slovan, ORJ 04
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-11,20 tis. Kč
- par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, TJ Sokol, ORJ 04
-11,30 tis. Kč
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
- par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, Z.S.Start98 Praha Kunratice
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pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům, ORJ 04
- par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, SK Slovan, ORJ 04
pol. 6121 budovy, haly, stavby
celkem
přesouvá se na:
par. 2334 revitalizace říčních systémů a vodních ploch, ORJ 02,
pol. 5169 nákup ostatních služeb, průzkum rybníka Ohrada
par. 3632 pohřebnictví, ORJ 08, pol. 5169 nákup ostatních služeb, hřbitov
par. 3632 pohřebnictví, pol. 5154 elektrická energie
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
celkem

-200,00 tis. Kč
-50,00 tis. Kč
272,50 tis. Kč
50,00 tis. Kč
40,00 tis. Kč
4,00 tis. Kč
178,50 tis. Kč
272,50 tis. Kč

20.2e/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.7.2017
K bodu 2f
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
20.2f/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 10., přesun 1 040,00 tis. Kč uvnitř par. 3113 základní škola, Přístavba
učeben, ke krytí neinvestiční části akce na vybavení tříd do doby obdržení dotace MŠMT:
v par. 3113 základní školy ORJ 04 se snižuje:
pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORG 41754
-1 040,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
1 020,00 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb
20,00 tis. Kč
20.2f/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.7.2017.
K bodu 2g
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
20.2g/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 11., posílení par. 3113, zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole o
80,00 tis. Kč na zvýšené výdaje spojené se stavbou Rekonstrukce ZŠ Kunratice stará budovazateplení, výměna oken:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-80,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO, ORJ 4 80,00 tis. Kč
20.2g/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.7.2017.
K bodu 2h
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
20.2h/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 15., uzavření finančního vypořádání s rozpočtem HMP roku 2016, odvod
450,0 Kč:
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par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 5347 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi, odvod
vyrovnání konsolidační položkou (prostředky minulých let)
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Doklad 8008, ORJ 10.

0,40 tis. Kč
0,40 tis. Kč

20.2h/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.7.2017.
K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
20.3./1

schvaluje

Souhlasné prohlášení
o přechodu svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví obce Hlavního města Prahy sepsané dle stanovení

§ 66 odst. 1 písm. a), odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 v platném zněni.

Městská část Praha-Šeberov, IČ: 00241717
sídlem: K Hrnčířům 160, Praha – Šeberov, PSČ: 149 00
zastoupená starostkou Ing. Petrou Venturovou
jako městská část, která je v současnosti evidována v operátu Katastru nemovitostí se svěřenou správou
předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hl.m. Prahy.
a

Městská část Praha-Kunratice, IČ: 00231134
sídlem: K Libuši 7/10, Praha – Kunratice, PSČ: 148 00
zastoupená starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
jako městská část, které jsou pozemky svěřeny do správy v důsledku změny hranic městských částí.
Prohlašují, stvrzují a svými podpisy uznávají, že současné pozemky:
katastrální
území
Šeberov

pozemek
parc.č.
1430/7

Šeberov

druh pozemku

LV

ostat. plocha

1019

1430/8

ostat. plocha

1019

Šeberov

1430/9

ostat. plocha

1019

Šeberov

1431/1

ostat. plocha

1019

Šeberov

1434/1

ostat. plocha

1019

zapsané pro k.ú. Šeberov u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha.
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•

Přešly na základě zák. ČNR č. 172/1991 Sb. ke dni účinnosti tohoto zákona, do vlastnictví obce
Hlavního města Prahy a podle Statutu hlavního města Prahy a vyhlášky Hlavního města Prahy
č. 2/2000 Sb. HMP byly svěřeny Městské části Praha-Šeberov jako nemovitosti, na jejímž
území se nacházely.

•

Vyhláškou 16/2011 Sb. HMP, kterou se změnila obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP
(Statut hl m. Prahy) s nabytí účinnosti 1. ledna 1012, došlo ke změně průběhu hranic městských
částí Kunratice a Šeberov a předmětné pozemky se nyní nacházejí na území Městské části
Praha-Kunratice.

•

Účastníci shodně souhlasí, prohlašují, stvrzují a svým podpisy uznávají, že svěřená správa
předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hlavního města Prahy přechází na Městskou část
Praha – Kunratice jako na městskou část, na jejímž území se pozemky nacházejí.

Účastníci dále prohlašují, že práva k výše uvedeným nemovitostem nejsou mezi nimi ani jinými
osobami sporná ani pochybná, žádný z nich nezpochybňuje shora uvedené prohlášení a shodně svými
podpisy stvrzují, že nynějším vlastníkem nemovitostí je Hlavní město Praha, svěřená správa
nemovitostí ve vlastnictví obce Městská část Praha – Kunratice.

20.3./2
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice podepsat Souhlasné prohlášení postoupit je ke schválení ZHMP.
Termín do 31.12.2017
K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
20.4./1

schvaluje

Souhlasné prohlášení
o přechodu svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví obce Hlavního města Prahy sepsané dle stanovení

§ 66 odst. 1 písm. a), odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 v platném zněni.

Městská část Praha-Šeberov, IČO: 00241717
sídlem: K Hrnčířům 160, Praha – Šeberov, PSČ: 149 00
zastoupená starostkou Ing. Petrou Venturovou,
jako městská část, která je v současnosti evidována v operátu Katastru nemovitostí se svěřenou správou
předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hl.m. Prahy.
a

Městská část Praha-Kunratice, IČO: 00231134
sídlem: K Libuši 7/10, Praha – Kunratice, PSČ: 148 00
zastoupená starostkou Ing. Lenkou Alinčovou,
jako městská část, které jsou pozemky svěřeny do správy v důsledku změny hranic městských částí.
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Prohlašují, stvrzují a svými podpisy uznávají, že současné pozemky u kterých je v současnosti evidován
duplicitní zápis vlastnického práva, a to:
katastrální
území
Šeberov

pozemek
parc.č.
1431/3

Šeberov

druh pozemku

LV

ostat. plocha

1545

1431/5

ostat. plocha

1559

Šeberov

1431/6

ostat. plocha

1608

Šeberov

1431/7

ostat. plocha

1633

zapsané pro k.ú. Šeberov u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha.
•

Přešly na základě zák. ČNR č. 172/1991 Sb. ke dni účinnosti tohoto zákona, do vlastnictví obce
Hlavního města Prahy a podle Statutu hlavního města Prahy a vyhlášky Hlavního města Prahy
č. 2/2000 Sb. HMP byly, svěřeny Městské části Praha-Šeberov jako nemovitosti, na jejímž
území se nacházely.

•

Vyhláškou 16/2011 Sb. HMP, kterou se změnila obecně závazná vyhláška 55/2000 Sb. HMP
(Statut hl.m.Prahy) s nabytí účinnosti 1.ledna 1012, došlo ke změně průběhu hranic městských
částí Kunratice a Šeberov a předmětné pozemky se nyní nacházejí na území Městské části
Praha-Kunratice.

•

Účastníci shodně souhlasí, prohlašují, stvrzují a svým podpisy uznávají, že svěřená správa
předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hlavního města Prahy přechází na Městskou část
Praha – Kunratice jako na městskou část, na jejímž území se pozemky nacházejí.

Účastníci dále prohlašují, že práva k výše uvedeným nemovitostem nejsou mezi nimi sporná ani
pochybná, žádný z nich nezpochybňuje shora uvedené prohlášení a shodně svými podpisy stvrzují, že
nynějším vlastníkem nemovitostí je Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví
obce Městská část Praha – Kunratice.

20.4./2

ukládá

starostce MČ Praha-Kunratice podepsat Souhlasné prohlášení postoupit je ke schválení ZHMP.
Termín do 31.12.2017
K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
20.5./1
odvolává
v souladu s čl. IV/1. zřizovací listiny Místní veřejné knihovny v Praze-Kunraticích, organizační
složky Městské části Praha-Kunratice ke dni 30.6.2017 paní Janu Zahrádkovou z funkce
vedoucí Místní veřejné knihovny
20.5/2
děkuje
paní Janě Zahrádkové za dlouholetou pečlivou činnost v Místní veřejné knihovně v Městské
části Praha-Kunratice
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20.5/3
ukládá
- starostce podepsat odvolací listinu knihovnice z funkce vedoucí Místní veřejné knihovny
- vypsat výběrové řízení na vedoucího organizační složky MČ, Místní veřejné knihovny
v Městské části Praha-Kunratice
Termín: 29.6.2017
K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
20.6/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 12., Obnova vybavení Místní veřejné knihovny-přesun 330,50 tis. Kč
z rezerv, části dotace z odvodu z her určené na kulturu:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-330,50 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3314 činnosti knihovnické, ORJ 06,
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
330,50 tis. Kč
Obě strany –účelový znak 98.

20.6/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.7.2017.

Ověřovatelé

Ing.Karel Fíla M.Sc.

........………………………

Milan Matoušek

…………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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