USNESENÍ
Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 21. 2. 2018

Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing.Karel Fíla M.Sc.
Ing. Pavel Čihák
Ivan Hýža

ověřovatele zápisu:

Ing. Svatomír Mydlarčík
Milan Matoušek

zapisovatele

paní Kubátová Radana
schvaluje

následující program:
Program:
1. Rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku 2017
2. Zpráva o použití peněžního fondu Domu s chráněnými byty za období 1.1. až
31.12.2017
3. Změny a úpravy rozpočtu MČ 2018
4. Veřejnoprávní smlouvy
5. Návrh na pořízení změny Územního plánu hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 2368/2,
2368/16, 2368/26, 2368/3
6. Návrh na pořízení změny Územního plánu hl. m. Prahy na pozemku parc. č. 1868/6
v k. ú. Kunratice
7. Smlouva s VŠE o souhlasu se zřízením stavby chodníku
8. Přehled věcných a finančních darů MŠ Kunratice za r. 2017
9. Přehled věcných a finančních darů ZŠ Kunratice za r. 2017
10.Dotazy, připomínky, podněty

K bodu 1a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.1a/1
schvaluje
rozpočtové opatření v závěru rozpočtového roku 2017 - úpravu rozpočtu č. 22., přesun 94,0 tis.
Kč uvnitř paragrafu 5512 požární ochrana, neinvestiční část, tak jak je uvedena v Tabulce č. 1,
která je přílohou tohoto usnesení.
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K bodu 1b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.1b/1
bere na vědomí
-žádost ředitele Základní školy Kunratice ze dne 21.12.2017 o přesun mezi položkami rozpočtu
neinvestičního příspěvku MČ uvedený v příloze č. l žádosti;
24.1b/2
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 Základní školy Kunratice podle žádosti ředitele školy ze dne
21.12.2017 a přílohy č. 1.
K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.2
souhlasí
s předloženou zprávou o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s
chráněnými byty a jeho obyvatel za období 1.1. až 31.12.2017.
K bodu 3a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.3a/1
schvaluje
změnu rozpočtu r. 2018 č. 1., zvýšení o státní dotaci 211,00 tis. Kč na výdaje spojené s volbou
prezidenta ČR:

Položka

Název
Příjem: Paragraf 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně, pol. 4137 Převody mezi statutárními městy a jejich městskými
částmi

Změna č.
1., tis. Kč

211,00

Výdaj: Paragraf 6118 Volba prezidenta ČR
5021
5139
5161
5164
5168
5169
5175

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

110,0
15,0
2,0
26,0
5,0
40,0
13,0
211,00

Obě strany označeny UZ 98008, ORJ 09, doklad 2001.

24.3a/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.3.2018.
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K bodu 3b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.3b/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 2., zvýšení o dotaci HMP 288,0 tis. Kč na podporu aktivit místní Agendy
21 – oblast zdraví a zdravý životní styl-Měsíce zdraví v Kunraticích:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
288,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3549 ostatní speciální zdravotnická péče, pol. 5169 nákup ostatních služeb 288,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 81, ORJ 05, doklad 3001.
24.3b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.3.2018.
K bodu 3c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.3c/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 1., přesun z rezerv za práce provedené v roce 2017 fakturované v lednu
2018:
snižuje se:
-134,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
přesouvá se na:
par. 3314, pol. 5169 nákup ostatních služeb
39,00 tis. Kč
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5194 věcné dary
18,00 tis. Kč
par. 3639 komunální služby, pol. 5365 platby poplatků obcím
15,00 tis. Kč
62,00 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb
celkem
134,00 tis. Kč
24.3c/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.3.2018.
K bodu 3d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.3d/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 2., přesun 38,00 tis. Kč uvnitř par. 6112 zastupitelstva obcí:
v par. 6112 zastupitelstva obcí:
se snižuje pol. 5023 odměny členů zastupitelstev
-38,00 tis. Kč
přesouvá se na pol. 5492 dary obyvatelstvu
38,00 tis. Kč
24.3d/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.3.2018.
K bodu 4a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.4a/1
bere na vědomí
- žádost SK Slovan Kunratice z.s. čj. MC P-KU 3713/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu
Městské části Praha-Kunratice v roce 2018
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části PrahaKunratice SK Slovanu Kunratice, z.s., v roce 2018
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24.4a/2
rozhoduje
poskytnout dotaci z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice v roce 2018 SK Slovanu
Kunratice, z.s. ve výši 300.000,- Kč na účely uvedené v žádosti čj. MC P-KU 3713/2017
24.4a/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice SK
Slovanu Kunratice, z.s. v roce 2018 ve výši 300.000,- Kč
18.4a/4
ukládá
- starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 24.4a/3
- Termín: do 15.3.2018
K bodu 4b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.4b/1
bere na vědomí
- žádost z.s. Start 98 Praha-Kunratice čj. MC P-KU 327/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu
Městské části Praha-Kunratice v roce 2018
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části PrahaKunratice z.s. Start 98 Praha-Kunratice v roce 2018
24.4b/2
rozhoduje
poskytnout dotaci z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice ve výši 200.000,- Kč z.s. Start 98
Praha-Kunratice v roce 2018 za podmínek uvedených v žádosti
24.4b/3
schvaluje
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice s z.s.
Start 98 v roce 2018 ve výši 200.000,- Kč
24.4b/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 24.4b/3
Termín: do 15.3.2018
K bodu 4c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.4c/1
bere na vědomí
- žádost TJ Sokol Kunratice čj. MC P-KU 3727/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské
části Praha-Kunratice v roce 2018
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části PrahaKunratice TJ Sokol Kunratice v roce 2018
24.4c/2
rozhoduje
poskytnout dotaci z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice ve výši 200.000,- Kč TJ Sokolu
Kunratice v roce 2018 za podmínek a na účel uvedených v žádosti
24.4c/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice s TJ
Sokol Kunratice v roce 2018 na výši 200.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení
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24.4c/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 24.4c/3 tohoto usnesení
Termín: do 15.3.2018

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.5.1.
bere na vědomí
návrh Mgr. Patrika Altnera na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
na pozemcích parc. č. 2368/2, 2368/16, 2368/26 a 2368/3, vše v k.ú. Kunratice z funkce ZMK
(zeleň městská a krajinná) na funkci SV (všeobecně smíšenou).
24.5/2.
schvaluje
změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemcích parc.č. 2368/2, 2368/3,
2368/16 a 2368/26 ve vlastnictví Petra Javůrka, Zdeňka Javůrka a Postky Petra, a na pozemcích
parc. č. 2368/17 a 2368/19 ve vlastnictví hl. m. Prahy-svěřená správa Městské části PrahaKunratice, vše v k.ú. Kunratice, z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci SV
(všeobecně smíšenou).
24.5/3.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP.
K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.6./1.
bere na vědomí
návrh Marie Sládkové na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na
pozemku parc. č 1868/6, v k.ú. Kunratice z orné půdy na zahradnictví.
24.6./2.
schvaluje
změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemku parc.č. 1868/6 v k. ú.
Kunratice ve vlastnictví Marie Sládkové z funkce LR (lesní porosty) na funkci PZA
(zahradnictví).
24.6/3.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP. Termín do 31.3.2018.
K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.7./1.
schvaluje
návrh uzavřít Smlouvu o souhlasu se zřízením stavby chodníku s Vysokou školou ekonomickou
v Praze, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1938/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO:
61384399, jejímž předmětem bude mimo jiné i sjednání podmínek budoucí směny nebo koupě
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pozemku parc. č. 2344/89 o výměře 204 m2, obec Praha, k.ú. Kunratice, který je nyní ve
vlastnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a bude dotčen stavbou předmětného chodníku
(tento pozemek byl oddělen z pozemku parc. č. 2344/38 o výměře 11.223 m2, obec Praha, k.ú.
Kunratice, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, KP
Praha na LV č. 1830 geometrickým plánem č. 3303-17/2017, jež byl potvrzen KÚ pro hl. m.
Prahu dne 16. 3. 2017 pod č. 1224/2017-101 (souhlas s dělením byl vydán dne 7. 11. 2017)), a
to směny za část pozemku parc. č. 2344/48 nebo pozemku parc. č. 2344/63, obec Praha, k.ú.
Kunratice (oba nyní ve vlastnictví hl. m. Prahy), o jejichž svěření do správy již MČ PrahaKunratice požádala hl. m. Prahu. V případě, že tyto pozemky plánované ke směně MČ svěřeny
nebudou, zaváže se danou smlouvou MČ k odkupu pozemku parc.č. 2344/89 za cenu dle
vyhlášky, tj. nyní cca 100 tis Kč.
24.7./2.
starostce podepsat smlouvu

ukládá

K bodu 8
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.8/1
bere na vědomí
Přehled finančních darů poskytnutých MŠ v roce 2017¨v celkové výši 45.300,- Kč
K bodu 9
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
24.9/1
bere na vědomí
Přehled věcných a finančních darů poskytnutých ZŠ v roce 2017
K bodu 10
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
24.10/1.
souhlasí
s tím, že chodník severo-východně podle komunikace K Zeleným domkům bude umístěn podle
výkresů č. C.1.1.1., C.1.1.2 a C.1.1.3 výkresové dokumentace SO 100-komunikační úpravy,
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
24.10/2.
ukládá
Zástupci starostky Ivanovi Hýžovi seznámit s tímto usnesením projektanta.

Ověřovatelé

Ing. Svatomír Mydlarčík

........………………………

Milan Matoušek

…………………………….

Ing. Alinčová Lenka
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starostka MČ Praha – Kunratice
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