USNESENÍ
Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 20. 9. 2017
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing.Čihák Pavel
Ing. Langr Miloš
MUDr. Mandík Miloslav

ověřovatele zápisu:

Ing.Mydlarčík Svatomír
Matoušek Milan

zapisovatele

paní Kubátová Radana
schvaluje

následující program:
Program:
1. Rozpočtové změny a úpravy
2. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1428/6 od ÚZSM
3. Směna pozemku parc. č. 952/7 za parc. č. 2344/89
4. Dar od spol. K-STAVBY
5. Směna pozemku parc. č. 2498/3 za parc. č. 2144/2
6. Změna rozpočtu č. 17
7. Koupě pozemků a staveb komunikací a chodníků v lokalitě „Na Lhotách“
8. Změny ÚPn
9. Dotazy, připomínky, podněty

K bodu 1a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.1a/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 16., zvýšení o neinvestiční dotaci MŠMT 1 020,00 tis. Kč na vybavení
nových tříd ZŠ v rámci stavby ZŠ Kunratice-rozšíření 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
1 020,00 tis. Kč
Výdaj, par. 3113 základní školy:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
1 020,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 33053, ORJ 04, doklad 2083 a doklad vlastní
řady.
21.1a/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.10.2017.
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K bodu 1b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.1b/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 13., přesun uvnitř par. 3113 ZŠ na vybavení nových tříd:
v par. 3113 se snižuje:
pol. 5137 drobný majetek, dotace HMP, UZ 90
pol. 6121 budovy, haly, stavby, dotace HMP UZ 90
pol. 6121 budovy, haly, stavby, vlastní zdroje
přesouvá se na:
pol. 5172 programové vybavení, UZ 90
pol. 5169 nákup ostatních služeb, UZ 90
pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení, UZ 90
pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení, vlastní zdroje

-31,30 tis. Kč
-271,50 tis. Kč
-109,10 tis. Kč
19,20 tis. Kč
12,10 tis. Kč
271,50 tis. Kč
109,10 tis. Kč

21.1b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.10.2017.

K bodu 1c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.1c/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 14., přesun 270,00 tis. z rezerv, spolufinancování zřizovatele k žádostem ZŠ
Kunratice a MŠ Kunratice o podporu projektů v rámci programu Operační program Praha-pól
růstu:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-270,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky PO, ORJ 4
100,00 tis. Kč
par. 3111 mateřské školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky PO, ORJ 4
170,00 tis. Kč
21.1c/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.10.2017.
K bodu 1d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.1d/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 15. přesun 3,0 tis. v par. 2212, umístění světelného výstražného zařízení
v ul. Vídeňská na sloupech veřejného osvětlení:
snižuje se:
par. 2212 silnice, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení
-3,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 2212 silnice, pol. 5164 nájemné
3,00 tis. Kč
21.1d/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.10.2017.
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K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.2./1
schvaluje
bezúplatné nabytí nemovité věci uzavřením smlouvy o bezúplatném nabytí pozemku parc.č.
1428/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 97 m2, k.ú. Šeberov, území MČ PrahaKunratice, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu-Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy
městské části Praha-Kunratice.
21.2./2
starostce podepsat tuto smlouvu do 30.10.2017.

ukládá

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.3./1
schvaluje
směnu pozemku parc. č. 952/7, ostatní plocha, zeleň o výměře 204 m2, 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. 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, 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 vybudování chodníku z lokality Nad Skalou k zastávce MHD při
ul. U Kunratického lesa.
21.3./2
ukládá
starostce podepsat Směnnou smlouvu. Termín do 31. 10. 2017

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.4./1
schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 50 000,- Kč určeného na projektovou dokumentaci na výstavbu
nového chodníku mezi ulicemi Demlova a Technologická od spol. K-STAVBY, a.s., se sídlem:
Praha 5, Nábřežní 87, zastoupené Ing. Martinem Kulíkem, předsedou představenstva, IČ: 267
21 813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
7875.
21.4./2
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice podepsat darovací smlouvu. Termín do 31.10.2017.
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K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.5./1

schvaluje

směnu pozemku parc. č. 2498/3 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m2, který vznikl
oddělením z pozemku parc. č. 2498/1 zapsaném na LV č. 1812, ve vlastnictví HMP-svěřeno
MČ Praha-Kunratice, v k.ú. Kunratice za pozemek parc. č. 2144/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 8 m2, který vznikl oddělením z pozemků parc. č. 2142 a 2144, zapsaných
na LV č. 376 ve vlastnictví Petra Zemana, trvale bytem V Rybníkách 708/4, Praha 4-Kunratice,
148 00, v k.ú. Kunratice, za účelem uvedení do souladu se skutečným stavem, kdy na pozemku
parc. č. 2498/1 (nově 2498/3) se nachází část domu čp. 708 a na pozemku parc. č. 2144 (nově
2144/2) část komunikace V Rybníkách.
21.5./2
ukládá
starostce podepsat Směnnou smlouvu. Termín do 31.10.2017
K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.6/1

schvaluje

změnu rozpočtu č. 17., zvýšení o neinvestiční dar 50,00 tis. Kč určený na projektovou
dokumentaci na výstavbu nového chodníku mezi ulicemi Demlova a Technologická:
Příjem:
par. 2212 silnice, pol. 2321 přijaté neinvestiční dary
50,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 2212 silnice, pol. 5169 nákup ostatních služeb
50,00 tis. Kč
Obě strany označeny účelovým znakem 3, ORJ 03.
21.6/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.10.2017.
K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.7./1

schvaluje

kupní smlouvu na pozemky v katastrálním území Kunratice, obec Praha, konkrétně:
-

p. č. 2342/330 o výměře 3330 m2,
p. č. 2342/270 o výměře 270 m2,
p. č. 2342/433 o výměře 50 m2,
p. č. 2342/382 o výměře 1828 m2,
p. č. 2342/276 o výměře 218 m2,
p. č. 2342/431 o výměře 504 m2,
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zapsaných na listu vlastnictví č. 3085, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město
Prahu, Katastrální pracoviště Praha, včetně staveb umístěných na Pozemcích, a to:
- p. č. 2342/330 – dětské hřiště, sportoviště, cvičební prvky, oplocení, vodovodní
šachta s vodoměrem,
- p. č. 2342/270 – komunikace,
- p. č. 2342/433 – komunikace,
- p. č. 2342/382 – komunikace,
- p. č. 2342/276 – chodník,
- p. č. 2342/431 – chodník.
za celkovou kupní cenu 50 000,- Kč.
21.7/2
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice podepsat kupní smlouvu. Termín do 31.10.2017.
K bodu 8a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.8a/1.
revokuje
usnesení Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice č. 25.7/4b ze dne 11.12.2013 a č. 6.3 ze
dne 17.12.2014
21.8a/2.
schvaluje
změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemku parc.č. 1172/1 v k.ú.
Kunratice z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci OB (čistě obytnou).
21.8a/3.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 31.10.2017.
K bodu 8b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.8b/1.
schvaluje
změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemku parc.č. 1888/1 v k.ú.
Kunratice z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci SV (všeobecně smíšenou).
21.8b/2.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 31.10.2017.
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K bodu 8c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.8c/1.
neschvaluje
změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemku parc.č. 2150 v k.ú. Kunratice
z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci OB (čistě obytná) nebo OV (všeobecně
obytné).
21.8c/2.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 31.10.2017.
K bodu 8d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.8d/1.
neschvaluje
změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemku parc.č. 2110/8 v k.ú.
Kunratice z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci OB (čistě obytná) nebo OV
(všeobecně obytné).
21.8d/2.

ukládá

starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 31.10.2017.
K bodu 8e
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.8e/1.
neschvaluje
změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemku parc.č. 2152/6 a 2151/11
v k.ú. Kunratice z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci OB (čistě obytná) nebo
OV (všeobecně obytné).
21.8e/2.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 31.10.2017.
K bodu 8f
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.8f/1.
neschvaluje
změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemcích parc.č. 2110/5 a 2110/6
v k.ú. Kunratice z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci OV-B (všeobecně obytné).
21.8f/2.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 31.10.2017.
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K bodu 8g
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
21.8g/1.
schvaluje
úpravu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemcích parc.č. 1110/4 a 1110/11
v k.ú. Kunratice ve vlastnictví Marcely Bártové a Jaroslava Krále spočívající v navýšení kódu
míry využití území z OV-A na OV-C.
21.8g/2.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 31.10.2017.

Ověřovatelé

Ing.Mydlarčík Svatomír.

........………………………

Milan Matoušek

…………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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