USNESENÍ
Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 20. 12. 2017
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing.Karel Fíla M.Sc.
Ing. Miloš Langr
Jiří Vraný

ověřovatele zápisu:

MUDr. Miloslav Mandík
Milan Matoušek

zapisovatele

paní Kubátová Radana
schvaluje

následující program:
Program:
1. Změny a úpravy rozpočtu MČ 2017
2. Stanovení odměn a příspěvků členům zastupitelstva a odměn fyzickým osobám členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
3. Návrh na uzavření pracovněprávního vztahu se 2 zastupiteli
4. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2018 pro Základní školu a Návrh
rozpočtu doplňkové činnosti ZŠ
5. Návrh rozpočtu Základní školy Kunratice na rok 2018
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Kunratice na období let 20192020
7. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2018 pro Mateřskou školu
8. Návrh rozpočtu Mateřské školy Kunratice na rok 2018
9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Kunratice na období let 20192020
10. Návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2018
11. Návrh plánu hospodářské činnosti MČ Praha Kunratice pro rok 2018
12. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha Kunratice na období let 20192023
13. Pověření k provedení rozpočtových opatření v době od 21.12. do 31.12.2017
14. Žádost o svěření pozemků parc. č. 2344/47, 2344/48, 2344/57 a 2344/63
15. Úprava ÚP-navýšení kódu míry využití území
a. úprava č. 1263
b. úprava č. 1236
16.Scionius-právo provést stavbu na pozemku parc. č. 2380/16
17.Dotazy, připomínky, podněty

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 20. 12. 2017

K bodu 1a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.1a/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 25., zvýšení o neinvestiční dotaci 414,20 tis. Kč ze státního rozpočtu-MŠMT
pro Mateřskou školu na program Šablony:
Příjem:
par. 6330, převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
pol. 4137 převody mezi stat. městy a jejich městskými částmi, UZ 33063
414,20 tis. Kč
Výdaj:
par. 3111 mateřská škola, pol. 5336, podíl SR-MŠMT, UZ 103133063
207,10 tis. Kč
par. 3111 mateřská škola, pol. 5336, podíl EU, UZ 103533063
207,10 tis. Kč
Obě strany ORJ 04, doklad 2126 a vlastní doklad, číslo programu ORG 10714.
23.1a/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2018.
K bodu 1b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.1b/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 26, zvýšení o neinvestiční dotaci 45,80 tis. Kč ze státního rozpočtuMinisterstva vnitra pro jednotku SDH:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
pol. 4137 převody mezi stat. městy a jejich městskými částmi
45,80 tis. Kč
Výdaj:
45,80 tis. Kč
par. 5512, pol. dle účelu dotace
Obě strany UZ 14004, ORJ 07, doklad 2129 a doklad vlastní řady.
23.1b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2018.

K bodu 1c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.1c/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 27, zvýšení o investiční dotaci HMP 3 800,00 tis. Kč na akci Revitalizace
Zelené cesty:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
3 800,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
3 800,00 tis. Kč
Obě strany UZ 84, doklad 3099, ORJ 02, č. stavby ORG 80277.
23.1c/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2018.
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K bodu 1d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.1d/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 28, zvýšení o investiční dotaci HMP 2 500,00 tis. Kč na akci Dostavba
sportovišť v areálu ZŠ Předškolní:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
2 500,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby
2 500,00 tis. Kč
Obě strany UZ 84, doklad 3085, ORJ 04, č. stavby ORG 80651.
23.1d/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2018.
K bodu 1e
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.1e/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 29, zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 956,00 tis. Kč odvodu z výherních
přístrojů a jiných herních zařízení, zařazení do rezerv 2017 a celou ponechat pro rok 2018:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
956,00 tis. Kč
Výdaj:
956,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
Obě strany UZ 98, doklad 3086, ORJ 10.
23.1e/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2018.
K bodu 1f
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.1f/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 30, zvýšení o 308,80 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
154,40 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
154,40 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, podíl EU
154,40 tis. Kč
pol. 5336 neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, podíl HMP
154,40 tis. Kč
Podíl EU je označen účelovým znakem 17050, podíl HMP 104 (ve výdajích dále členění UZ
dle MHMP), vše č. akce ORG 2050053, doklad 7049, ORJ 04.
23.1f/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2018.
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K bodu 1g
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.1g/1
bere na vědomí
návrh na poskytnutí daru 10 000,0 Kč Nadačnímu fondu Svatovítské varhany, Hradčanské
náměstí 56/16, Hradčany, 119 02 Praha 1, na konkrétní varhanní píšťalu pro účel zajištění
realizace velkých varhan v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.
23.1g/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 18., posílení par. 3330 o 10,0 tis. Kč, dar na stavbu nových svatovítských
varhan:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-10,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3330 činnost registrovaných církví a náboženských organizací, ORJ 06,
pol. 5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
10,00 tis. Kč
23.1g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2018 a zajistit
provedení v souladu s předpisy.
K bodu 1h
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.1h/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 19., přesun 40,00 tis. Kč v par. 3745 veřejná zeleň:
v par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň se snižuje:
pol. 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek
přesouvá se na:
pol. 5139 nákup materiálu

-40,00 tis. Kč
40,00 tis. Kč

23.1h/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2018.
K bodu 1i
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.1i/1
schvaluje
úprava rozpočtu č. 20., přesun a posílení par. 3314, knihovna:
snižuje se:
par. 3314, pol. 5171 opravy a udržování
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
přesouvá se na:
par. 3314, pol. 5169 nákup ostatních služeb

-20,00 tis. Kč
-20,00 tis. Kč
40,00 tis. Kč

23.1i/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2018.
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K bodu 1j
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.1j1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 21., přesun a posílení par. 2321 odpadní vody, kanalizace:
snižuje se:
par. 2321, pol. 5139 nákup materiálu
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
přesouvá se na:
par. 2321, pol. 5169 nákup ostatních služeb

-10,00 tis. Kč
-25,00 tis. Kč
35,00 tis. Kč

23.1j/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2018.
K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.2/1
bere na vědomí
Informaci o novele zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, která s účinností od 1.1.2018 upravuje odměňování členů zastupitelstva a je uvedena
v důvodové zprávě Nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
23.2/2
stanovuje
a) neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha-Kunratice poskytování měsíční
odměny od 1.1.2018 podle ustanovení § 87 odst. 4 písm. b) zák. č. 131/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění v maximální výši
dle druhu vykonávané funkce uvedené v příloze k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném
znění, a náhradníkům po uprázdnění mandátu člena zastupitelstva nejdříve ode dne složení
slibu,
b) poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice od
1.1.2018 ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
c) paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným
členům Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, uvedené v příloze č. 2 tohoto
usnesení
d) příspěvek členům Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice pověřených k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, a to ve výši 500,- Kč za každý den, ve kterém
bude pověřený člen Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice vykonávat tuto činnost
23.2/3
rozhoduje
a. poskytovat uvolněným členům Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice od 1.1.2018
ze sociálního fondu příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění se státním
příspěvkem doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, odměnu při významném
životním výročí, příspěvek na rekreaci ve stejné výši a za obdobných podmínek jako
zaměstnancům městské části Praha-Kunratice,
b. poskytovat fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
s platností od 1.1.2018, za výkon funkce
- členům výborů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice odměnu ve výši 500,- Kč za účast na
každém jednání výboru, jehož jsou členem
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- členům komisí rady (starostky) Městské části Praha-Kunratice odměnu ve výši 150,- Kč
za účast na každém jednání komise, jehož jsou členem.
Nárok na odměnu se prokazuje Prezenční listinou ze zasedání s uvedením data zasedání komise
či výboru a bude vyplácena 1x ročně ve výplatním termínu 7.12. běžného roku.
23.2/4
ukládá
Tajemnici ÚMČ zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.3/1
bere na vědomí
Informaci o novele zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, která s účinností od 1.1.2018 svěřuje do vyhrazené pravomoci zastupitelstva pod
písm. 89 odst. 1 písm. r) vyslovování souhlasu s pracovněprávním vztahem mezi městskou části
a členem zastupitelstva městské části.
23.3/2
vyslovuje souhlas
se vznikem pracovně právního vztahu mezi městskou částí a níže uvedenými členy
zastupitelstva:
a) Petra Hilmarová, uzavření Dohody o pracovní činnosti na dobu určitou od 1.1.2018 do
31.12.2018 s následujícím vymezením pracovní činnosti – kompletní vedení kroniky,
fotograf, kompletní zajišťování fotogalerie na webových stránkách Městské části PrahaKunratice za částku 10.000,- Kč/1 měsíc v rozsahu 14 hod týdně.
b) Milan Matoušek, uzavření Dohody o pracovní činnosti na dobu určitou od 1.1.2018 do
31.12.2018 s následujícím vymezením pracovní činnosti – průběžné ověřování stavu
komunikací, chodníků a zeleně, jednak z hlediska možných závad ve schůdnosti (sjízdnosti)
komunikací a chodníků včetně dopravního značení a dále z hlediska jejich neoprávněného
užívání třetími subjekty, a provádění kontrol při záboru chodníku či veřejné zeleně
v katastru městské části Praha-Kunratice za celkovou částku 14.000,- Kč/1 měsíc v rozsahu
20 hod týdně.
23.3/3
ukládá
Tajemnici ÚMČ zajistit realizaci tohoto usnesení.
K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.4/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2018 pro Základní školu Kunratice, Praha
4, Předškolní 420 v celkové výši 4 400,00 tis. Kč na provozní náklady v členění uvedeném
v Příloze č. 1 k tomuto bodu;
-návrh ředitele ZŠ, aby závaznými ukazateli byly určeny skupiny syntetických účtů;
- Odpisový plán ZŠ pro rok 2018 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu;
- návrh rozpočtu doplňkové činnosti 2018 Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
uvedený v Příloze č. 3 k tomuto bodu.
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23.4/2
schvaluje
- rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2018 pro Základní školu Kunratice, Praha 4,
Předškolní 420 v celkové výši 4 400,00 tis. Kč na provozní náklady v členění uvedeném
v Příloze č. 1 k tomuto bodu, závaznými ukazateli jsou skupiny syntetických účtů;
- Odpisový plán ZŠ pro rok 2018 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu;
- rozpočet doplňkové činnosti 2018 Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
uvedený v Příloze č. 3 k tomuto bodu.
K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.5/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2018 Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
s náklady ve výši 43 050,00 tis. Kč, výnosy ve výši 43 050,00 tis. Kč v členění uvedeném
v Příloze k tomuto bodu;
- návrh rozpočtu doplňkové činnosti na rok 2018 Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní
420 s náklady ve výši 3 884,00 tis. Kč, výnosy ve výši 4 500,00 tis. Kč, výsledkem hospodaření
ve výši 616,00 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze k tomuto bodu;
-návrh ředitele ZŠ, aby závaznými ukazateli byly určeny skupiny syntetických účtů.
23.5/2
schvaluje
- rozpočet hlavní činnosti na rok 2018 Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
s náklady ve výši 43 050,00 tis. Kč, výnosy ve výši 43 050,00 tis. Kč v členění uvedeném
v Příloze k tomuto bodu;
- rozpočet doplňkové činnosti na rok 2018 Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
s náklady ve výši 3 884,00 tis. Kč, výnosy ve výši 4 500,00 tis. Kč, výsledkem hospodaření ve
výši 616,00 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze k tomuto bodu;
-závaznými ukazateli jsou skupiny syntetických účtů.
K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.6/1
bere na vědomí
návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Kunratice, Předškolní 420 na období
let 2019-2020 v členění podle Přílohy k tomuto bodu.
23.6/2
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Kunratice, Předškolní 420 na období let 20192020 v členění podle Přílohy k tomuto bodu.
K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.7/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2018 pro Mateřskou školu Kunratice, Praha
4, Předškolní 880 v celkové výši 1 484,00 tis. Kč na provozní náklady v členění uvedeném
v Příloze k tomuto bodu, závaznými ukazateli jsou skupiny syntetických účtů;
-Odpisový plán pro rok 2018 uvedený v Příloze k tomuto bodu.
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23.7/2
schvaluje
rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2018 pro Mateřskou školu Kunratice, Praha 4,
Předškolní 880 v celkové výši 1 484,00 tis. Kč na provozní náklady v členění uvedeném
v Příloze k tomuto bodu, závaznými ukazateli jsou skupiny syntetických účtů;
-Odpisový plán pro rok 2018 uvedený v Příloze k tomuto bodu.

K bodu 8
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.8/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2018 Mateřské školy Kunratice, Praha 4, Předškolní
880 s náklady ve výši 15 843,30 tis. Kč, výnosy ve výši 15 843,30 tis. Kč v členění uvedeném
v Příloze k tomuto bodu;
-návrh, aby závaznými ukazateli byly určeny skupiny syntetických účtů.
23.8/2
schvaluje
-rozpočet hlavní činnosti na rok 2018 Mateřské školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 880
s náklady ve výši 15 843,30 tis. Kč, výnosy ve výši 15 843,30 tis. Kč v členění uvedeném
v Příloze k tomuto bodu;
--závaznými ukazateli jsou skupiny syntetických účtů.
K bodu 9
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.9/1
bere na vědomí
návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Kunratice, Předškolní 880 na období
let 2019-2020 v členění podle přílohy k tomuto bodu.
23.9/2
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Kunratice, Předškolní 880 na období let 20192020 v členění podle přílohy k tomuto bodu.
K bodu 10
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.10/1
bere na vědomí
- návrh na zapojení do rozpočtu 582,00 tis. Kč z fondu Domu s chráněnými byty;
- návrh na zapojení do rozpočtu 10 000,00 tis. Kč nerozděleného zisku hospodářské činnosti
předešlých let;
- návrh rozpočtu MČ Praha Kunratice na rok 2018 v hlavní činnosti podle Přílohy č. 1 a č. 2
tohoto usnesení:
objem příjmů celkem ve výši
58 879,00 tis. Kč
objem výdajů celkem ve výši
102 814,50 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů, plánovaný schodek, ve výši
-43 935,50 tis. Kč
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída 8/
- závazné ukazatele podle Přílohy č. 2;
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23.10/2
schvaluje
- zapojení do rozpočtu 582,00 tis. Kč z fondu Domu s chráněnými byty;
- zapojení do rozpočtu 10 000,00 tis. Kč nerozděleného zisku hospodářské činnosti předešlých
let;
- rozpočet MČ Praha Kunratice na rok 2018 v hlavní činnosti podle Přílohy č. 1 a č. 2 tohoto
usnesení:
objem příjmů celkem ve výši
58 879,00 tis. Kč
objem výdajů celkem ve výši
102 814,50 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů, plánovaný schodek, ve výši
-43 935,50 tis. Kč
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída 8/
- závazné ukazatele podle Přílohy č. 2;
ukládá
23.10/3 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
- starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.2.2018.
K bodu 11
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.11/1
-návrh plánu hospodářské činnosti MČ pro rok 2018
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním
23.11/2
plán hospodářské činnosti MČ pro rok 2018
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním

bere na vědomí
11 058 571,00 Kč
2 481 000,00 Kč
8 577 571,00 Kč
schvaluje
11 058 571,00 Kč
2 481 000,00 Kč
8 577 571,00 Kč

23.11/3 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.2.2018.
K bodu 12
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.12/1
bere na vědomí
návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha Kunratice na období let 2019 až 2023 podle
přílohy k tomuto bodu.
23.12/2
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha Kunratice na období let 2019 až 2023 podle přílohy
k tomuto bodu.
23.12/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.2.2018.
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K bodu 13
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.13/1
bere na vědomí
- návrh na udělení předběžného souhlasu k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a
předsedovi finančního výboru v období od 21.12.2017.do 31.12.2017 až do výše 100,00 tis. Kč.
Při překročení této hranice až do 200,00 tis. Kč bude k souhlasu třeba ještě jednoho dalšího
člena výboru. V případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy odsouhlasí rozpočtová opatření
za finanční výbor dva členové;
- návrh schválit postup podle zákona 250/2000 Sb. §16 odst. 4 pro přijetí nebo vrácení
účelových transferů od nebo prostřednictvím HMP v souladu s obdrženými pokyny.
23.13/2
vydává
- předběžný souhlas k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a předsedovi finančního
výboru v období od 21.12.2017.do 31.12.2017 až do výše 100,00 tis. Kč. Při překročení této
hranice až do 200,00 tis. Kč bude k souhlasu třeba ještě jednoho dalšího člena výboru.
V případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy odsouhlasí rozpočtová opatření za finanční
výbor dva členové.
23.13/3
schvaluje
postup podle zákona 250/2000 Sb. §16 odst. 4 pro přijetí nebo vrácení účelových transferů od
nebo prostřednictvím HMP v souladu s obdrženými pokyny
23.13/4
ukládá
starostce a předsedovi finančního výboru předložit zprávu o provedených rozpočtových
opatřeních na prvním zasedání Zastupitelstva MČ v roce 2018.
K bodu 13a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.13a/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 31., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP-MŠMT 628,90
školu –zjednodušené vykazování-EU Šablony ZŠ Kunratice
Příjem:
par. 6330, převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
pol. 4137 převody mezi stat. městy a jejich městskými částmi, UZ 33063
Výdaj:
par. 3113 základní školy, pol. 5336, podíl SR-MŠMT, UZ 103133063
par. 3113 základní školy, pol. 5336, podíl EU, UZ 103533063
Obě strany ORJ 04, doklad 2148, číslo programu ORG 10334.

tis. pro Základní

628,90 tis. Kč
314,40 tis. Kč
314,50 tis. Kč

23.13a/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2018.
K bodu 13b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.13b/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 32., zvýšení o investiční dotaci HMP-MŠMT 73,00 tis. pro Základní školu
-pořízení zápisníku pro nevidomé:
Příjem:
par. 6330, převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
pol. 4137 převody mezi stat. městy a jejich městskými částmi
73,00 tis. Kč
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Výdaj:
par. 3113 základní školy,
pol. 6356 jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Obě strany ORJ 04, doklad 2152, číslo akce ORG 80732.

73,00 tis. Kč

23.13b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 10.1.2018.
K bodu 13c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.13c/1
bere na vědomí
-obdržení Protokolu o definitivním přiznání podpory ze SFŽP ČR na akci Revitalizce okolí
rybníka Ohrada a Zelené cesty a vyčíslení doplatku 191 170,0 Kč;
-nutnost provést rozpočtové opatření po obdržení prostředků a pokynů SFŽP a MHMP.
K bodu 14
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.14./1
souhlasí
s návrhem požádat ZHMP o svěření pozemků parc.č. 2344/47 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 4 981 m2, parc. č. 2344/48 ostatní plocha, zeleň o výměře 613 m2, parc.
č. 2344/57 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 39 m2 a parc. č. 2344/63 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 2526 m2 v kat. území Kunratice za účelem sjednocení správy pozemků pod
komunikací K Verneráku a přilehlé komunikační zeleně.
23.14./2
ukládá
starostce zajistit podání žádosti MHMP. Termín do 31.1.2018
K bodu 15a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.15.a/1.
schvaluje
úpravu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. 1263/01 v k.ú. Kunratice spočívající
v navýšení kódu míry využití území z OB-A na OB-C.
23.15.a/2.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 31.1.2018.
K bodu 15b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.15.b/1.
schvaluje
úpravu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. 1236/01 v k.ú. Kunratice spočívající
v navýšení kódu míry využití území z OB-A na OB-C.
23.15.b/2.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 31.1.2018.
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K bodu 16
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.16./1

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o právu stavby na dotčené části pozemku parc.č.2380/16 v k.ú.
Kunratice, ve vlastnictví hl. m. Prahy-svěřená správa MČ Praha-Kunratice, (nyní pozemek
parc.č. 2380/171 nově oddělený na základě geometrického plánu č. 3350-35/2017,
zpracovaného GEFOS a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 8, ověřeného Ing. Pavlem Seyfriedem
pod č. 40/2017 a schváleného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, pod č.j PGP-5578/2017-101) za účelem zřízení práva stavby k 2.etapě
Obchodního centra Kunratice podle Projektové dokumentace zpracované pro vydání Územního
rozhodnutí a stavebního povolení Projekčním ateliérem Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261
01 Příbram II č. zakázky 026/2016, ve prospěch spol. Scionius, a.s. se sídlem Holečkova
2649/7, 370 04 České Budějovice 3, zastoupené předsedou představenstva Ekaterinou
Varnacheva..

23.16./2

ukládá

starostce podepsat Smlouvu. Termín do 31.1.2018

Ověřovatelé

MUDr. Miloslav Mandík

........………………………

Milan Matoušek

…………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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