USNESENÍ
Z 24. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 25.11.2013
Zastupitelstvo MČ

volí

návrhový výbor
ve složení

Ing. Langr Miloš
Ing. Oto Potluka, Ph.D.
Hilmarová Petra

ověřovatele zápisu:

Ing. Alinčová Lenka
Horký Vladimír

zapisovatele

paní Voříškovou Jitku
schvaluje

následující program:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Změny a úpravy rozpočtu
Zřizovací listina MŠ Kunratice
Zřizovací listina ZŠ Kunratice
Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě se spol. Scionius, a.s.
Odsvěření pozemků č. parc. 2426/3 a 2426/4 v k. ú. Kunratice
Úvodní rozvaha o charakteru území MČ Praha-Kunratice (podklad
k Metropolitnímu plánu Prahy)
7. Změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy iniciované MČ
Praha-Kunratice
8. Dotazy, připomínky a podněty
K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
24.1a/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 15., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP, o příjem odvodu z provozu
herních přístrojů a jiných her 54,00 tis. Kč:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí (na sport)
27,00 tis. Kč
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí (sociální účely)
27,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 04,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
27,00 tis. Kč
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05,
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pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
27,00 tis. Kč
Obě strany -doklad 8028, účelový znak 98;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 31.10.2013 návrh schválit.
24.1a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 15., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP, o příjem odvodu
přístrojů a jiných her 54,00 tis. Kč:
Příjem:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí (na sport)
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí (sociální účely)
Výdaj:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 04,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
Obě strany -doklad 8028, účelový znak 98.

z provozu herních

27,00 tis. Kč
27,00 tis. Kč

27,00 tis. Kč
27,00 tis. Kč

24.1a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.12.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
24.1c/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 17., zvýšení o neinvestiční dotaci 1 817,40 tis. Kč pro Základní školu
v rámci programu Operační program Praha-Adaptibilita (OPPA) s podílem fondů EU:
Příjem:
1 544,80 tis. Kč
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů, EU UZ 17125
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů, HMP UZ 87
272,60 tis. Kč
celkem
1 817,40 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy:
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO, EU UZ 40517125
1 544,80 tis. Kč
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO, HMP UZ 40100087
272,60 tis. Kč
celkem
1 817,40 tis. Kč
Obě strany označeny ORJ 0402, doklad 7050, ORG 36336;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 31.10.2013 návrh schválit.
24.1c/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 17., zvýšení o neinvestiční dotaci 1 817,40 tis. Kč pro Základní školu v rámci
programu Operační program Praha-Adaptibilita (OPPA) s podílem fondů EU:
Příjem:
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů, EU UZ 17125
1 544,80 tis. Kč
272,60 tis. Kč
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů, HMP UZ 87
celkem
1 817,40 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy:
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO, EU UZ 40517125
1 544,80 tis. Kč
272,60 tis. Kč
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO, HMP UZ 40100087
celkem
1 817,40 tis. Kč
Obě strany označeny ORJ 0402, doklad 7050, ORG 36336.
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24.1c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.12.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
24.1d/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 18., zvýšení o přijaté pojistné 43,60 tis. Kč:
Příjem:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady, ORJ 9
43,60 tis. Kč
Výdaj:
par. 2212 silnice, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 3
0,40 tis. Kč
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 6
35,70 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 9
7,50 tis. Kč
celkem
43,60 tis. Kč;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 31.10.2013 návrh schválit.
24.1d/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 18., zvýšení o přijaté pojistné 43,60 tis. Kč:
Příjem:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady, ORJ 9
Výdaj:
par. 2212 silnice, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 3
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 6
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 9
celkem

43,60 tis. Kč
0,40 tis. Kč
35,70 tis. Kč
7,50 tis. Kč
43,60 tis. Kč.

24.1d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.12.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
24.1e/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 19., zvýšení částky převodu do rozpočtu z fondu Domu s chráněnými
byty o 223,00 tis. Kč:
Příjem:
pol. 4133 převody z vlastních rezervních fondů,ORJ 10,UZ 35
223,00 tis. Kč
pol. 8115 změna stavu na bank. účtech, ORJ 10,UZ 35, vyrovnání dokladu 223,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 4357 domovy (Chráněné byty), pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 5 205,00 tis. Kč
par. 4357 domovy, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 5
18,00 tis. Kč
vyrovnání dokladu, ORJ 10 UZ 35:
par. 6330 převody vl. fondům, pol. 5345 převody vl. rozpočtovým účtům 223,00 tis. Kč;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 31.10.2013 návrh schválit.
24.1e/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 19., zvýšení částky převodu do rozpočtu z fondu Domu s chráněnými byty o
223,00 tis. Kč:
Příjem:
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pol. 4133 převody z vlastních rezervních fondů,ORJ 10,UZ 35
pol. 8115 změna stavu na bank. účtech, ORJ 10,UZ 35, vyrovnání dokladu
Výdaj:
par. 4357 domovy (Chráněné byty), pol. 5171 opravy a udržování, ORJ 5
par. 4357 domovy, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 5
vyrovnání dokladu, ORJ 10 UZ 35:
par. 6330 převody vl. fondům, pol. 5345 převody vl. rozpočtovým účtům

223,00 tis. Kč
223,00 tis. Kč
205,00 tis. Kč
18,00 tis. Kč
223,00 tis. Kč

24.1e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.12.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
24.1f/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 20., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 190,50 tis. Kč
na úhradu výdajů spojených s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve
dnech 25. a 26. října 2013 podle tabulky důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 31.10.2013 návrh schválit.
24.1f/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 20., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 190,50 tis. Kč na
úhradu výdajů spojených s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech
25. a 26. října 2013 podle tabulky:
Položka

Název

Změna č.20.,
tis. K

Skutečnost
Kč

Příjem:

4111

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního
rozpočtu

190,50

Výdaj: Paragraf 6114 volby do Parlamentu ČR
5021
5139
5164
5161
5169
5175

Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Nájemné
Poštovné
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Celkem výdaj

126,00
19,00
13,00
1,00
25,50
6,00
190,50

125 979,00
18 354,20
12 500,00
1 012,00
4 000,00
5 874,00
167 719,20

24.1f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.12.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.1g/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 10., uvolnění vlastních zdrojů po obdržení dotace z odvodu
z výherních hracích přístrojů a jiných her:
Snižuje se:
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 4:
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pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-27,00 tis. Kč
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-2,50 tis. Kč
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05:
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-27,00 tis. Kč
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-2,50 tis. Kč
celkem
-59,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
59,00 tis. Kč.
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 31.10.2013 návrh schválit.
24.1g/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 10., uvolnění vlastních zdrojů po obdržení dotace z odvodu z výherních
hracích přístrojů a jiných her:
Snižuje se:
par. 3412 sport. zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice,ORJ 4:
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-27,00 tis. Kč
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-2,50 tis. Kč
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05:
-27,00 tis. Kč
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-2,50 tis. Kč
celkem
-59,00 tis. Kč
přesouvá se na:
59,00 tis. Kč.
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
24.1g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.12.2013.
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.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.1h/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 11., přesun v par. 3412 SK Slovan:
snižuje se:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
-27,80 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5194 věcné dary
27,50 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
0,30 tis. Kč
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 31.10.2013 návrh schválit.
24.1h/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 11., přesun v par. 3412 SK Slovan, poskytnutí věcného daru, tj. sekačky,
postřikovače a rozmetadla v celkové hodnotě 27 441,00 Kč:
snižuje se:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
-27,80 tis. Kč
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přesouvá se na:
pol. 5194 věcné dary
pol. 5139 nákup materiálu

27,50 tis. Kč
0,30 tis. Kč

24.1h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.12.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.1i/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 12., přesun 40,00 tis. uvnitř par. 2212 silnice:
v par. 2212 silnice:
snižuje se:
pol. 5011 platy zaměstnanců
-40,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5021 ostatní osobní výdaje
40,00 tis. Kč;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 31.10.2013 návrh schválit.
24.1i/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 12., přesun 40,00 tis. mezi položkami mzdových výdajů uvnitř par. 2212
silnice:
v par. 2212 silnice:
snižuje se:
pol. 5011 platy zaměstnanců
-40,00 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5021 ostatní osobní výdaje
40,00 tis. Kč.
24.1i/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.12.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.1j/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 13., přesun 44,00 tis. Kč z rezerv na pořízení bezdrátové sítě do
zasedacích místností radnice:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-44,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení, ORJ 9
44,00 tis. Kč;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 31.10.2013 návrh schválit.
24.1j/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 13., přesun 44,00 tis. Kč z rezerv na pořízení bezdrátové sítě do zasedacích
místností radnice:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-44,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení, ORJ 9
44,00 tis. Kč.
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24.1j/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.12.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.1k/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 14., přesun 392,00 tis. Kč z rezerv pro potřebu komplexního úklidu
komunikací ve správě MČ Kunratice:
snižuje se:
-392,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
přesouvá se na:
par. 2212 silnice, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 3
392,00 tis. Kč;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru ze dne 31.10.2013 návrh schválit.
24.1k/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 14., přesun 392,00 tis. Kč z rezerv pro potřebu komplexního úklidu
komunikací ve správě MČ Kunratice:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-392,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 2212 silnice, pol. 5169 nákup ostatních služeb, ORJ 3
392,00 tis. Kč.
24.1k/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.12.2013.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
24.2/1
schvaluje
zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřské školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 880, dle
přílohy č. 1 usnesení.
24.2/2.
ukládá
starostce MČ Praha Kunratice Ing. arch. Ivaně Kabelové zajistit realizaci usnesení
Termín: Ihned

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
24.3/1
schvaluje
zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420, dle
přílohy č. 1 usnesení.
24.3/2.
ukládá
starostce MČ Praha Kunratice Ing. arch. Ivaně Kabelové zajistit realizaci usnesení
Termín: Ihned
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K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
24.4/1
bere na vědomí
návrh spol. SCIONIUS, a.s.:
• na prodloužení termínu uvedeného v Nájemní smlouvě k pozemkovým parcelám parc.č.
2380/16, 2380/149 a 2380/150 uzavřené mezi Městskou částí Praha-Kunratice a spol.
SCIONIUS, a.s. dne 29.ledna 2009 ve znění Dodatku č. 1 až 7 následovně: termín pro
vydání Územního rozhodnutí do 28.2.2014,
• změnit výši a podmínky úhrady nájemného tak, že nájemné po dobu od 1.11.2013 do dne
Kolaudace, nejpozději však do 31.12.2014 bude činit částku 50.000 Kč měsíčně a
nájemné po dobu Základní doby nájmu bude hrazeno ode dne Kolaudace nejpozději však
vždy od 1.1.2015 bez ohledu na stav výstavby a kolaudace Obchodního centra.
24.4/2.
schvaluje
• prodloužení termínu uvedeného v Nájemní smlouvě k pozemkovým parcelám parc.č.
2380/16, 2380/149 a 2380/150 uzavřené mezi Městskou částí Praha-Kunratice a spol.
SCIONIUS, a.s. dne 29.ledna 2009 ve znění Dodatku č. 1 až 7 následovně: termín pro
vydání Územního rozhodnutí do 28.2.2014
• změnu výše a podmínky úhrady nájemného tak, že nájemné po dobu od 1.11.2013 do dne
Kolaudace, nejpozději však do 31.12.2014 bude činit částku 50.000 Kč měsíčně a
nájemné po dobu Základní doby nájmu bude hrazeno ode dne Kolaudace nejpozději však
vždy od 1.1.2015 bez ohledu na stav výstavby a kolaudace Obchodního centra.
24.4/3
ukládá
starostce uzavřít Dodatek č. 8 k Nájemní smlouvě se spol. SCIONIUS, a.s., termín ihned.

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
23.5/1
bere na vědomí
žádost Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství o souhlas s odejmutím nemovitostí ze
svěřené správy Městské části Praha-Kunratice a to pozemkových parcel parc.č. 2426/3 o výměře
74 m2, ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 2426/4 o výměře 7 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
vše na LV 1812, v k.ú. Kunratice, z důvodu sjednocení správy stavby a pozemků.
24.5./2
schvaluje
odejmutí nemovitostí ze svěřené správy Městské části Praha-Kunratice a to pozemkových parcel
parc.č. 2426/3 o výměře 74 m2, ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 2426/4 o výměře 7 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, vše na LV 1812, v k.ú. Kunratice, z důvodu sjednocení správy
stavby a pozemků.
24.5./3
starostce realizaci přijatého usnesení.

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
24.6/1

ukládá

schvaluje
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návrh textu i grafické části Úvodní rozvahy o charakteru území MČ Praha-Kunratice jako
podklad pro Metropolitní plán Prahy
24.6/2
ukládá
starostce zajistit předání úvodní rozvahy Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, termín ihned

K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
24.7/1
bere na vědomí
informaci primátora hl. m. Prahy RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. č.j. MHMP 1069954/2013 ze
dne 16.9.2013 o tom, že 30.11.2013 bude ukončen sběr podnětů na změny Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy
24.7a/2
schvaluje
podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 2339/6,
2339/105, 2339/1 (část) a 2339/104 (část) v k. ú. Kunratice z funkce odpadové hospodářství
(TVO) na funkci zeleň městská a krajinná (ZMK)
z důvodu znemožnění významnějšího rozšiřování stávajícího objektu
24.7b/2
schvaluje
podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 717/1
(část), 716, 717/2 (část), 715/1 (část), 717/5 (část), 718/1 (část), 720, 719 (část) a 722 (část) v k.
ú. Kunratice z funkce všeobecně obytné (OV) na funkci zeleň městská a krajinná (ZMK)
z důvodu zájmu městské části na zachování stávající zeleně zejména pro využití obyvateli
přilehlých bytových domů
24.7c/2
schvaluje
podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc. 2404 v k. ú.
Kunratice z funkce čistě obytné (OB) na funkci zeleň městská a krajinná (ZMK)
z důvodu zájmu městské části na zachování stávající zeleně pro využití zejména obyvateli
přilehlé lokality Zelené domky
24.7d/2
schvaluje
podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 1728,
1731/1, 1731/2, 1733/1, 1733/2, 1745/1 (část), 1745/2 a 2466/1 (část) v k. ú. Kunratice z funkce
veřejné vybavení (VV) na funkci sportu (SP), změnu na pozemku 1745/1 (část) z funkce čistě
obytné (OB) na funkci sportu (SP), změnu na pozemku 1759 (část) z funkce čistě obytné (OB)
na funkci sportu (SP) a změnu na pozemku 1759 (část) z funkce čistě obytné (OB) na funkci
zeleň městská a krajinná (ZMK)
z důvodu zájmu městské části na stabilizaci stávajícího využití uvedených pozemků pro sport a
zeleň
24.7e/2
schvaluje
podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 294 (část)
a 281/2 v k. ú. Kunratice z funkce čistě obytné (OB) na funkci parky, historické zahrady a
hřbitovy (ZP)
z důvodu zájmu městské části na rozšíření stávajícího hřbitova
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24.7f/2
schvaluje
podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na části pozemku č. parc. 1660/1
v k. ú. Kunratice z funkce čistě obytné (OB) na funkci lesní porosty (LR)
z důvodu zájmu městské části na zcelení nemovité kulturní památky

24.7g/2
schvaluje
podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 1538/1,
1538/2 a 1539/ (část) v k. ú. Kunratice z funkce oddechu (SO) a zeleň městská krajinná (ZMK)
na funkci sportu (SP) dle grafické přílohy
z důvodu potřeby rozšíření stávajícího území sportu pro posílení sportovního zázemí stávajícího
koupaliště (stávající plochy vysoké zeleně zůstávají zachovány a počítá se i s umístěním zeleně
v území sportu)
24.7h/2
schvaluje
podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc. 2349/1 v k.
ú. Kunratice z funkce orná půda, plochy pro pěstování zeleniny (OP)/vysokoškolské (ZVS) na
funkci čistě obytnou (OB)
z důvodu, že potřeba rezerv pro vysoké školy nebyla prokázána a změnou by došlo ke
zhodnocení pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy
24.7i/2
schvaluje
podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 2356/2
(část), 1540 (část), 2356/97 a 2356/3 (část) v k.ú. Kunratice z funkce čistě obytné ( OB) a zeleň
městská krajinná (ZMK) na stejné funkce, ale v jiném uspořádání dle grafické přílohy tak, aby
zelený pás byl umístěn na rozhraní stávající a plánované zástavby

24.7j/2
schvaluje
podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 2347/15,
2347/16, 2347/1, 2440/3, 2596, 2597/1, 2597/6, 2597/2 a 2597/4 v k. ú. Kunratice z funkce orná
půda (OP)/sport (SP) na sport (SP)
z důvodu, že v lokalitách Flora, Na knížce a Nad Šeberákem chybí rekreační příležitosti a tato
změna by mohla uvedený deficit vyrovnat (vzhledem k tomu, že pozemky č. parc. 2347/15,
2397/1, 24403 a 2596 jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a ostatní ve vlastnictví soukromých osob,
nabízí se i možnost pžeparcelace tak, aby soukromé pozemky byly situovány při západní části
řešeného území a pozemky hl. m. Prahy navazovaly na západě na území s funkcí vysokoškolské
komplexy (ZVS)/sport (SP)
24.7k/2
schvaluje
podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v území jižně od zástavby podél
ul. U Rakovky a východně od areálu SAPA spočívající ve změně funkcí zeleň městská krajinná
(ZMK)/všeobecně smíšené území (SV) a zeleň městská krajinná (ZMK)/nerušící výroba a služby
(VN) na funkci zeleň městská krajinná (ZMK)
z důvodu potřeby oddělení velmi zatíženého území areálu SAPA od obytné zástavby masivní
zelení
24.7l/2
schvaluje
podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v území východně od areálu
SAPA, západně od ul. U Rakovky, v území VN severně od ul. Dobronická a východně od
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Ústavů Akademie věd v k. ú. Kunratice spočívající v umístění veřejně prospěšné stavby Obchvat
Kunratic jako vybrané komunikační sítě dle grafické přílohy
z důvodu akutní potřeby rezervovat pro uvedenou komunikaci potřebný prostor; odkládání
změny do Metropolitního plánu Prahy by mohlo mít za následek zastavění potřebných pozemků

24.7m/2
schvaluje
podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 2352/10
(část), 2352/11 (část), 2352/4 (část), 2352/31, (část) a 2352/35 (část) v k. ú. Kunratice z funkce
zeleň městská krajinná (ZMK) na funkci sady, zahrady a vinice (PS) dle grafické přílohy
z důvodu zájmu městské části na zhodnocení pozemků č. parc. 2352/31 a 2352/11, které jsou v
její správě
24.7/3
ukládá
starostce zajistit předání podnětů na změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy dle
bodu 24.7a/2 až 24.7m/2 Odboru územního plánu MHMP, termín do 30.11.2013

Ověřovatelé:

Horký Vladimír

Ing. Alinčová Lenka

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

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

Ing.arch Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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