USNESENÍ
Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 15. 11. 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. Směna pozemku parc. č. 219/8 za parc. č. 217/9, 218/7, 216/5 a 216/1
3. Zpráva o použití peněžního fondu Domu s chráněnými byty za období 1.1.-31.10.2017
4. Úpravy ÚP-navýšení kódu míry využití území na pozemku parc. č.2354/40
5. Žádost o svěření části pozemku parc. č. 2597/1
6. Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2016 (Převod části
HV do fondu Domu s chráněnými byty)
7. Dotazy, připomínky, podněty

K bodu 1a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
22.1a/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 18., zvýšení o 17,00 tis. Kč, o neinvestiční dotaci MF na úhradu výdajů
v souvislosti s přípravou volby prezidenta ČR v roce 2018:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
17,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 6118 volba prezidenta republiky, pol. 5139 nákup materiálu
17,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 98008, ORJ 09, doklad 2099 a doklad vlastní
řady.

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 15. 11. 2017

22.1a/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2017.

K bodu 1b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
22.1b/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 19., zvýšení o 600,00 tis. Kč, o investiční dotaci HMP na vybudování
fitparku Kunratice:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
600,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace,
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
600,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 84, ORJ 04, číslo stavby ORG 80588, doklad
3058 a doklad vlastní řady.
22.1b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2017.

K bodu 1c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
22.1c/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 20., zvýšení o 2006,60 tis. Kč, o neinvestiční dotaci HMP a EU pro ZŠ na
projekt v rámci OPPPR-Metodická podpora, vzdělávání a zvýšení kapacit odborných
pracovníků za účelem inkluze cizinců a menšin na ZŠ Kunratice:
Příjem
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, podíl EU
1 003,30 tis. Kč
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, podíl HMP
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
1 003,30 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, podíl EU
1 003,30 tis. Kč
1 003,30 tis. Kč
pol. 5336 neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, podíl HMP
Podíl EU je označen účelovým znakem 17050, podíl HMP 104 (ve výdajích dále členění UZ
dle MHMP), vše č. akce ORG 2050053, doklad 7032 a doklad vlastní řady.
22.1c/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2017.
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K bodu 1d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
22.1d/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 21., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 197,40 tis. Kč na
úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny PČR:

Položka

4137

Název
Příjem: Paragraf 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Změna č. 21.,
tis. Kč

197,40

Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi

Výdaj: Paragraf 6114 Volby do Parlamentu ČR
5021
5139
5161
5162
5164
5168
5169
5175

91,00
20,00
1,00
5,00
20,00
2,0
52,40
6,00
197,40

Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Poštovní služby
Služby telekomunikací
Nájemné
Zpracování dat
Nákup ostatních služeb (příprava, umístění PC, úklid prostor…)
Pohoštění
Celkem výdaj

Obě strany označeny účelovým znakem 98071, ORJ 09, doklad 2116 v říjnu a doklad vlastní
řady listopad.
22.1d/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2017.
K bodu 1e
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
22.1e/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 22., ZŠ Kunratice-rozšíření kapacity III. etapa-Přístavba a nástavba učebenZměna charakteru části neinvestiční dotace HMP na investiční ve výši 74,20 tis. Kč k užití na
vybavení učeben pro interaktivní výuku:
v paragrafu 3113 základní školy, ORJ 04 se snižuje:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek, UZ 90
-74,20 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení, UZ 90, ORG 41754
74,20 tis. Kč
Vyrovnání doklad na pol. 8115 změna stavu na bankovních účtech bude provedeno, pokud
obdržíme sdělení MHMP.
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22.1e/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2017.
K bodu 1f
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
22.1f/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 23., zvýšení vlastních příjmů o obdržené pojistné, o
zvýšený příjem za zábor veřejného prostranství:
Příjem
par. 4357 domovy se zvl. režimem, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady
par. 6171 činnost místní správy, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady
par. 6171 činnost místní správy, pol. 2212 přijaté sankční platby
pol. 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství
celkem příjmy
Výdaj:
par. 4357 domovy se zvl. režimem, pol. 5139 nákup materiálu
par. 3322 obnova kulturních památek, pol. 5171 opravy a udržování
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
celkem výdaje

smluvní pokutu a
24,70 tis. Kč
9,30 tis. Kč
110,00 tis. Kč
1 200,00 tis. Kč
1 344,00 tis. Kč
3,70 tis. Kč
9,30 tis. Kč
1 331,00 tis. Kč
1 344,00 tis. Kč

22.1f/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2017.
K bodu 1g
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
22.1g/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 16., posílení par. 6171 činnost místní správy o 63,50 tis. Kč podle nařízení
vlády č. 340 ze dne 25.září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-63,50 tis. Kč
přesouvá se na par. 6171 činnost místní správy:
pol. 5011 platy zaměstnanců
47,40 tis. Kč
11,80 tis. Kč
pol. 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení
pol. 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění
4,30 tis. Kč
celkem
63,50 tis. Kč
22.1g/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2017.
K bodu 1h
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
22.1h/1
schvaluje
Úprava rozpočtu č. 17., posílení par. 2334 o 96,0 tis. Kč přesunem z rezerv na projektovou
dokumentaci na Revitalizaci rybníka Ohrada:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-96,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 2334 revitalizace říčních systémů a vodních ploch, ORJ 02
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
96,00 tis. Kč
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22.1h/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2017.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
22.2./1

schvaluje

směnu pozemků:
nově oddělený pozemek parc. č. 219/8 o výměře 852 m2, zahrada (vzniklý oddělením
z pozemku parc. č. 219/8 o výměře celkem 1 158 m2 ), zahrada v k.ú. Kunratice, obec Praha,
jež je svěřen Městské části Praha - Kunratice a je zapsán na LV č. 1812, se všemi jeho součástmi
a příslušenstvím a s omezením vyplývajícím z uložených inženýrských sítí
za pozemky:
(i)
parc. č. 217/9 o výměře 66 m2, zahrada (vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 217
o výměře celkem 607 m2 ), zahrada v k.ú. Kunratice, obec Praha,
(ii)
parc. č. 218/7 o výměře 174 m2, zahrada (vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 218
o výměře celkem 942 m2), zahrada,
(iii) parc. č. 216/5 o výměře 19 m2, ostatní plocha, jiná plocha (vzniklý oddělením
z pozemku parc. č. 216/1 o výměře celkem 227 m2),
se všemi jejich součástmi a příslušenstvím a s omezením vyplývajícím z uložených
inženýrských sítí. Předmětné pozemky jsou zapsány pro obec Praha a k.ú. Kunratice na LV
č. 1682. Směna bude realizována s doplatkem ve prospěch MČ Praha - Kunratice ve výši
108 320 Kč splatných před uzavřením směnné smlouvy.
22.2./2

ukládá

starostce podepsat Směnnou smlouvu. Termín do 31. 10. 2017

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
22.3
souhlasí
s předloženou zprávou o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s
chráněnými byty a jeho obyvatel za období 1.1. až 31.10.2017.

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
22.4./1.
schvaluje
úpravu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemku parc.č. 2354/40 v k.ú.
Kunratice ve vlastnictví Manželů Matějčkových spočívající v navýšení kódu míry využití
území z OB-A na OB-C.
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22.4./2.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 31.12.2017.
K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
22.5./1
souhlasí
s návrhem požádat ZHMP o svěření části pozemku parc.č. 2597/1 o výměře 6 000 m2 v kat.
území Kunratice při ulici Na Knížce Městské části Praha-Kunratice za účelem výstavby
mateřské školy.
22.5./2
ukládá
starostce zajistit podání žádosti MHMP. Termín do 31.12.2017
K bodu 6a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
22.6a/1
bere na vědomí
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2016 tak, že část
ve výši 1 300 000,00 Kč bude převedena do fondu Domu s chráněnými byty, zbývající část,
5 267 021,30, tvoří nerozdělený zisk.
22.6a/2
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2016:
hospodářský výsledek (nerozdělený zisk) za rok 2016
podle výkazů k účetní závěrce roku 2016
6 567 021,30 Kč
rozděluje se takto:
-převod do fondu Domu s chráněnými byty
1 300 000,00 Kč
-ponechat na účtu 432 hospodářské činnosti, nerozdělený zisk
5 267 021,30 Kč
22.6a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit provedení opatření v souladu s finančními předpisy do 4.12.2017.
K bodu 6b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
22.6b/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 24., zvýšení o 1 300,00 tis. Kč, o část hospodářského výsledku
(nerozděleného zisku) z hospodářské činnosti MČ roku 2016, 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
1 300,00 tis. Kč
pol. 4134 převody z rozpočtových účtů (ze ZBÚ na účet fondu)
Výdaj: -vyrovnání dokladu převodu do fondu (nezapojení do výdajů):
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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).
22.6b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.12.2017.

Ověřovatelé

Ing.Mydlarčík Svatomír.

........………………………

Milan Matoušek

…………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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