USNESENÍ
Z 23. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 25.9.2013
Zastupitelstvo MČ

volí

návrhový výbor
ve složení

Horký Vladimír
Ing. arch. Kabelová Ivana
Ing. Potluka Oto, Ph.D

ověřovatele zápisu:

Ing. Alinčová Lenka
Hilmarová Petra

zapisovatele

paní Voříškovou Jitku
schvaluje

následující program:

Program:
1) Změny a úpravy rozpočtu
2) Zrušení usnesení zastupitelstva MČ Praha-Kunratice přijatého v bodu 2. 18. zasedání
ZMČ P-KU dne 21.10.2009
3) Návrh úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl m. Prahy na pozemcích č. parc.
2354/46,47,48,49,50 a 61 a na části pozemku č. parc. 2354/58 v k.ú. Kunratice.
4) Návrh úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1177 v k.ú.Kunratice
5) Návrh úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. U 1190 v k.ú.Kunratice
6) Dotazy, připomínky a podněty
K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
23.1a/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 13., uzavření finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem
HMP za rok 2012:
Saldo vypořádání se státním rozpočtem
Příjmy - doklad 6035, ORJ 10:
snížení o odvod:
par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
-24,80 tis. Kč
doklad bude vyrovnán konsolidační položkou
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
24,80 tis. Kč
Saldo vypořádání s HMP:
Příjmy-doklad 8019, ORJ 10:
snížení o odvod:
par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
doklad bude vyrovnán konsolidační položkou
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
zvýšení se o příděl:

-35,10 tis. Kč
35,10 tis. Kč
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příjem:
par. 6402 finanční vypořádání minulých let, účelový znak 98
pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
výdaj:
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 04, UZ 98
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05, UZ 98
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím

5,00 tis. Kč

2,50 tis. Kč
2,50 tis. Kč

23.1a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 13., uzavření finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem HMP
za rok 2012:
Saldo vypořádání se státním rozpočtem
Příjmy - doklad 6035, ORJ 10:
snížení o odvod:
par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
-24,80 tis. Kč
doklad bude vyrovnán konsolidační položkou
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
24,80 tis. Kč
Saldo vypořádání s HMP:
Příjmy-doklad 8019, ORJ 10:
snížení o odvod:
par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
doklad bude vyrovnán konsolidační položkou
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
zvýšení se o příděl:
příjem:
par. 6402 finanční vypořádání minulých let, účelový znak 98
pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
výdaj:
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 04, UZ 98
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05, UZ 98
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím

-35,10 tis. Kč
35,10 tis. Kč

5,00 tis. Kč

2,50 tis. Kč
2,50 tis. Kč

23.1a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
23.1b/1
bere na vědomí
návrh změny rozpočtu č. 14., zvýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci HMP 100,00 tis. Kč na
pokrytí nákladů v souvislosti s činností jednotek SDH při povodních:
Příjem:
100,00 tis. Kč
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
Výdaj-paragraf 5512 požární ochrana:
pol. 5019 ostatní platy (refundace mzdy)
18,70 tis. Kč
pol. 5132 ochranné pomůcky
6,00 tis. Kč
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
7,60 tis. Kč
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pol. 5139 nákup materiálu
56,70 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva
11,00 tis. Kč
celkem
100,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny číslem dokladu 8026, ORJ 07, účelový znak 97, záznamová
jednotka 970.
23.1b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 14., zvýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci HMP 100,00 tis. Kč na pokrytí
nákladů v souvislosti s činností jednotek SDH při povodních:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
100,00 tis. Kč
Výdaj-paragraf 5512 požární ochrana:
pol. 5019 ostatní platy (refundace mzdy)
18,70 tis. Kč
pol. 5132 ochranné pomůcky
6,00 tis. Kč
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
7,60 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
56,70 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva
11,00 tis. Kč
celkem
100,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny číslem dokladu 8026, ORJ 07, účelový znak 97, záznamová
jednotka 970.
23.1b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
23.1c/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 4., posílení paragrafu 3319 záležitosti kultury o 92,00 tis. Kč
v souvislosti s vydáním publikace k propagaci MČ Kunratice s názvem „Kunratice v běhu času“:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-92,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5138 nákup zboží, ORJ 06
92,00 tis. Kč
23.1c/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 4., posílení paragrafu 3319 záležitosti kultury o 92,00 tis. Kč v souvislosti
s vydáním publikace k propagaci MČ Kunratice s názvem „Kunratice v běhu času“:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-92,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5138 nákup zboží, ORJ 06
92,00 tis. Kč.
23.1c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
23.1d/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 5., posílení paragrafu 2212 silnice o 75,00 tis. Kč na kamerový systém
k monitoringu ulice Za parkem přesunem z rezerv:
snižuje se:
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par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
přesouvá se na:
par. 2212 silnice, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení, ORJ 03

-75,00 tis. Kč
75,00 tis. Kč.

23.1d/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 5., posílení paragrafu 2212 silnice o 75,00 tis. Kč na kamerový systém
k monitoringu ulice Za parkem přesunem z rezerv:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-75,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 2212 silnice, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení, ORJ 03
75,00 tis. Kč.
23.1d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.1e/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 6., posílení paragrafu 2212 silnice o 113,00 tis. Kč v souvislosti se
stavbou Úprava přidružených pásu ulice U Rakovky jižní část přesunem z rezerv:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-113,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 2212 silnice, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 03
113,00 tis. Kč.
23.1e/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 6., posílení paragrafu 2212 silnice o 113,00 tis. Kč v souvislosti se stavbou
Úprava přidružených pásu ulice U Rakovky jižní část přesunem z rezerv:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-113,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 2212 silnice, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 03
113,00 tis. Kč.
23.1e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.1f/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 7., poskytnutí daru ve výši 50,00 tis. Kč Jednotce dobrovolných hasičů
Kunratice z rezerv rozpočtu:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-50,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 5512 požární ochrana,
pol. 5229 neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ORJ 07 50,00 tis. Kč.
23.1f/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 7., poskytnutí daru ve výši 50,00 tis. Kč Jednotce dobrovolných hasičů
Kunratice z rezerv rozpočtu:
snižuje se:
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par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-50,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 5512 požární ochrana,
pol. 5229 neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ORJ 07 50,00 tis. Kč.
23.1f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.1g/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 8., přesun 41,20 tis. Kč z rezerv rozpočtu na vypracování průkazů
energetické náročnosti budov podle zákona č. 406/2000 Sb.:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-41,20 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 09
10,30 tis. Kč
par. 3111 předškolní zařízení, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 04
10,30 tis. Kč
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 06
10,30 tis. Kč
par. 3113 základní školy, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 04
10,30 tis. Kč
celkem
41,20 tis. Kč
23.1g/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 8., přesun 41,20 tis. Kč z rezerv rozpočtu na vypracování průkazů energetické
náročnosti budov podle zákona č. 406/2000 Sb.:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-41,20 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 09
10,30 tis. Kč
par. 3111 předškolní zařízení, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 04
10,30 tis. Kč
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 06
10,30 tis. Kč
par. 3113 základní školy, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 04
10,30 tis. Kč
celkem
41,20 tis. Kč.
23.1g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.1h/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 9., přesun 140,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu do par. 3412 sportovní
zařízení v majetku obce - SK Slovan Kunratice na nákup traktoru XHX 240 a dalšího zařízení:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-140,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce:
112,20 tis. Kč
pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
27,80 tis. Kč
23.1h/2

schvaluje

Strana 5 (celkem 7)

Usnesení z 23. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 25.9.2013

úpravu rozpočtu č. 9., přesun 140,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu do par. 3412 sportovní zařízení
v majetku obce - SK Slovan Kunratice na nákup traktoru XHX 240 a dalšího zařízení:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-140,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce:
pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení
112,20 tis. Kč
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
27,80 tis. Kč
23.1h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2013.

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
23.3/1
bere na vědomí
žádost společnosti United Architect Studio, s.r.o. v zastoupení Ing. Václava Karbana a Martina
Karbana č.j. 1919/2013 ze dne 3.8.2013 o vyjádření k návrhu úpravy Územního plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 2354/46,47,48,49,50a61 a na části pozemku č.
parc.2354/58 v k. ú. Kunratice spočívající
a) v úpravě kódu míry využití území z A na C
b) v úpravě směrných hranic funkčního využití území v rámci kategorie území obytná
23.3/2
souhlasí
s návrhem úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc.
2354/46,47,48, 49,50a61 a na části pozemku č. parc.2354/58 v k. ú. Kunratice spočívající
a) v úpravě kódu míry využití území z A na C
b) v úpravě směrných hranic funkčního využití území v rámci kategorie území obytná
23.3/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí 23./3 spol. United Architect Studio, s.r.o., termín
do konce 09/2013

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
23.4/1
bere na vědomí
žádost odboru územního plánu MHMP č.j. S-MHMP 382287/2013/OUP ze dne 21.6.2013 o
vyjádření k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1177 v k. ú. Kunratice spočívající v úpravě kódu
míry využití území na pozemku č. parc. 1167/3 v k. ú. Kunratice z kódu C na kód D
23.4/2
souhlasí
s návrhem úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1177 v k. ú. Kunratice spočívající v úpravě kódu míry
využití území na pozemku č. parc. 1167/3 v k. ú. Kunratice z kódu C na kód D
23.4/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí 23.4 odboru územního plánu MHMP, termín do
konce 09/2013
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K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
23.5/1
bere na vědomí
žádost odboru územního plánu MHMP č.j. S-MHMP 637490/2013/OUP ze dne 14.8.2013 o
vyjádření k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1190 v k. ú. Kunratice spočívající v úpravě kódu
míry využití území na pozemku č. parc. 1295/11 v k. ú. Kunratice z kódu C na kód D
23.5/2
nesouhlasí
s návrhem úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1190 v k. ú. Kunratice spočívající v úpravě kódu míry
využití území na pozemku č. parc. 1295/11 v k. ú. Kunratice z kódu C na kód D
z důvodu, že by se v případě rodinného domu jednalo o naprostou výjimku, která by mohla být
precedentem pro další obdobné případy
23.5/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí 23.5 odboru územního plánu MHMP, termín do
konce 09/2013
K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
23.6/1
bere na vědomí
návrh Ing. Miloše Langra na zrušení výběrového řízení na výběr zhotovitele rekonstrukce čp. 57
na zdravotní středisko.
23.6/2
nesouhlasí
s návrhem Ing. Miloše Langra zrušit výběrové řízení na výběr zhotovitele rekonstrukce čp. 57 na
zdravotní středisko.

Ověřovatelé:

............................................

...........................................

Ing.arch Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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