USNESENÍ
Z 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 16. 5. 2018

Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing.Čihák Pavel
Ing.Karel Fíla
Milan Matoušek

ověřovatele zápisu:

Petra Hilmarová
MUDr.Miloslav Mandík

zapisovatele

paní Kubátová Radana
schvaluje

následující program:
Program:
1. Schvalování účetních závěrek roku 2017:
1a) Městská část Praha-Kunratice
1b) Mateřská škola Kunratice
1c) Základní škola Kunratice
2. Zpráva o činnosti finančního výboru za období roku 2017
3. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
4. Veřejnoprávní smlouva tenis
5. Změny a úpravy rozpočtu 2018
6. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 1888/1, 1887/7,1887/4,
1887/2, 1887/1 a 1886 v k.ú. Kunratice zkráceným postupem
6.a Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 1091/1 a 1091/2
v k.ú. Kunratice
7. Žádost o svěření pozemku parc. č. 1850/3 od ÚZS
8. Odvolání a volba tajemníka Kontrolního výboru
9. Souhlasné prohlášení o přechodu svěřené správy nemovitostí
10. Dotazy, připomínky, podněty

K bodu 1a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.1a/1
bere na vědomí
- skutečnost, že MČ sestavila účetní závěrku za rok 2017 dle zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platných zněních, výkazy byly MHMP
předány a Odborem účetnictví kontrolovány;
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, provedeného za
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období od 1.1.2017 do 31.12.2017 odborem kontrolních činností MHMP v Městské části PrahaKunratice, dokladově v Úřadu MČ Praha Kunratice;
- závěr Zprávy o přezkoumání hospodaření, byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených pod § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., zjištění
nemá dopad na úplnost a průkaznost účetnictví.
Zpráva bude součástí projednávání Závěrečného účtu MČ Praha Kunratice za rok 2017
v červnu 2018. MČ přijme opatření k odstranění zjištěného nedostatku spolu s lhůtou jejich
splnění;
- že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posouzení úplnosti a průkaznosti
účetnictví věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky;
- návrh na převedení hospodářského výsledku VHČ 6 913 000,49 Kč podle účetní závěrky a po
provedeném zdanění na účet VHČ 432 nerozdělený zisk do doby rozhodnutí o jeho rozdělení
Zastupitelstvem MČ.
25.1a/2
schvaluje
účetní závěrku vč. výsledku hospodaření Městské části Praha Kunratice sestavenou
k 31.12.2017 uvedenou v příloze tohoto usnesení v rozsahu: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty,
Příloha k účetní závěrce, Přehled o pohybu dlouhodobého majetku, Přehled o peněžních tocích,
Přehled o změnách vlastního kapitálu.
25.1a/3 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
ukládá
starostce podat zprávu o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 25.5.2018.

K bodu 1b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.1b/1
bere na vědomí
- skutečnost, že Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 sestavila účetní závěrku
k 31.12.2017 podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.
v platných zněních, výkazy byly zřizovateli i MHMP předány a Odborem účetnictví
kontrolovány;
- skutečnost, že z pověření starostky byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky Mateřské školy Kunratice za rok 2017, kontrolu provedl auditor Ing. Jaroslav Brtáň.
Zpráva o výsledku kontroly byla statutárním zástupcům MŠ a MČ předána a se zástupci
projednána v březnu 2018, nebyly zjištěny nedostatky bránící schválení účetní závěrky;
- doporučení auditora schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Kunratice;
- že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posouzení úplnosti a průkaznosti
účetnictví věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky;
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2017 v souladu se zákonem 250/2000
Sb. : fond rezervní 1 599,60 Kč, fond odměn 399,90 Kč;
- doporučení finančního výboru ze dne 12.4.2018 schválit účetní závěrku za rok 2017
příspěvkové organizace Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880.
25.1b/2
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880
sestavenou k 31.12.2017 podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č.
410/2009 Sb. v platných zněních v rozsahu: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní
závěrce;
- rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2017 v souladu se zákonem 250/2000 Sb. : fond
rezervní 1 599,60 Kč, fond odměn 399,90 Kč.
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25.1b/3
ukládá
starostce podat zprávu o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 25.5.2018.

K bodu 1c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.1c/1
bere na vědomí
- skutečnost, že Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 sestavila účetní závěrku
k 31.12.2017 podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.
v platných zněních, výkazy byly zřizovateli i MHMP předány a Odborem účetnictví
kontrolovány;
- skutečnost, že z pověření starostky byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky Základní školy Kunratice za rok 2017, kontrolu provedl auditor Ing. Jaroslav Brtáň
a Zpráva o výsledku kontroly byla statutárním zástupcům ZŠ a MČ předána a se zástupci
projednána, nebyly zjištěny nedostatky bránící schválení účetní závěrky;
- doporučení auditora schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
Kunratice;
- že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posouzení úplnosti a průkaznosti
účetnictví věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky;
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2017 722 260,59 Kč do fondu
rezervního;
- doporučení finančního výboru ze dne 12.4.2018 schválit účetní závěrku za rok 2017
příspěvkové organizace Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420.
25.1c/2
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
sestavenou k 31.12.2017 podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č.
410/2009 Sb. v platných zněních v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní
závěrce;
- rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2017 722 260,59 do fondu rezervního.
25.1c/3
ukládá
starostce podat zprávu o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 25.5.2018.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
25.2
bere na vědomí
zprávu o činnosti finančního výboru za období roku 2017

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
25.3
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti kontrolního výboru za období roku 2017
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K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.4/1
bere na vědomí
- žádost Tenis Golf Club Kunratice, spolek čj. MC P-KU 0994/2018 o poskytnutí dotace
z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice v roce 2018
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části PrahaKunratice spolku Tenis Golf Club Kunratice v roce 2018
25.4/2
rozhoduje
poskytnout dotaci z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice v roce 2018 Tenis Golf Club
Kunratice, spolek ve výši 440.000,- Kč na účel uvedený v žádosti čj. MC P-KU 994/2018 ze
dne 27.3.2018
25.4/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice Tenis
Golf Clubu Kunratice, spolku v roce 2018 ve výši 440.000,- Kč
25.4/4
ukládá
- starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 25.4/3
- Termín: do 31.5.2018

K bodu 5a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.5a/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 15,40 tis. Kč pro Místní knihovnu:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
15,40 tis. Kč
Výdaj:
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učební pomůcky, tisk
15,40 tis. Kč
Obě strany označeny účelovým znakem 81, ORJ 06.
25.5a/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.6.2018.

K bodu 5b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.5b/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 4., ponechání nedočerpaných prostředků dotací HMP 13 997,80 tis. Kč
z minulých let k čerpání v roce 2018:
Opětovné ponechání prostředků z minulých let k čerpání v roce 2018:
Doklad
Název akce
ORG-číslo UZ Ponechané
Změna
Paragraf Položka
stavby
prostředky Kč rozpočtu tis.
Příjem-financování:
Výdaj:
ZŠ Kunratice-rozšíření
školní jídelny

13 997,80

90

80325

90

5 066 219,30

5 066,20

8115

3113

6121
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Rekonstrukce ZŠ
Kunratice-stará budova
Celkem

80326

90

1 092 123,23
6 158 342,53

1 092,10
6 158,30

Ponechání prostředků dotací z roku 2017 k čerpání v roce 2018:
Revitalizace Zelené
cesty-revitalizace rybníka
Ohrada
80277
90
1 297 363,33
1 297,40
Plošné rekonstrukce
komunikací Kunratice
80407
90
1 341 427,86
1 341,40
Vybudování fitparku
80588
90
600 000,00
600,00
Dostavba sportovišť v
areálu ZŠ Předškolní
80651
90
2 158 780,00
2 158,80
HZ SDH Kunraticerekonstrukce
80155
90
2 441 854,77
2 441,90
Celkem
7 839 425,96
7 839,50

3113

6121

2334

6129

2212
3429

6121
6129

3113

6121

5512

6121

25.5b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.6.2018.

K bodu 5c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.5c/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 5., zvýšení o investiční dotaci 8 000,00 tis. Kč z rezervy rozpočtu HMP
2018:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
8 000,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly, stavby
8 000,00 tis. Kč
Obě strany účelový znak 84, číslo stavby ORG 80407.
25.5c/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.6.2018.

K bodu 5d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.5d/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 6., zvýšení o 440,00 tis. Kč, o odvod z výherních hracích přístrojů a jiných
herních zařízení za období 1.10.-31.12.2017:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
440,00 tis. Kč
Výdaj:
- par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice
pol. 5171 opravy a udržování
110,00 tis. Kč
- par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, TJ Sokol Kunratice
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
110,00 tis. Kč
- par. 4344 sociální rehabilitace, pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům
MO STP Flora, Rehabilitace Hornomlýnská, Křižovatka
60,00 tis. Kč
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- par. 3599 ostatní speciální zdravotnická činnost, pol. 5221 neinvestiční
transfery obecně prospěšným společnostem, Polovina nebe o.p.s.
par. 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo,
pol. 5339 ost. neinv. transfery cizím přísp. organizacím, Thomayerova nem.
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5336 knihy, uč. pomůcky, tisk
par. 3319 záležitosti kultury,
pol. 5169 nákup ostatních služeb, hudební vystoupení
pol. 5499 ost. neinv. transfery obyvatelstvu, zájezdy seniorů
celkem
Obě strany UZ 98.

5,00 tis. Kč
10,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
90,00 tis. Kč
5,00 tis. Kč
440,00 tis. Kč

25.5d/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.6.2018.

K bodu 5e
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.5e/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 3., přesun z rezerv-pokrytí nově vzniklých potřeb-pověřenec pro GDPR,
pracovně lékařské služby, úklid v knihovně:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-132,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3314, činnosti knihovnické, pol. 5021 ostatní osobní výdaje
25,00 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb
107,00 tis. Kč
celkem
132,00 tis. Kč
25.5e/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.6.2018.

K bodu 5f
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.5f/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č.4., přesun 80,0 tis. Kč-oprava hřiště Zelené údolí:
snižuje se:
par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,
pol. 5169 nákup ostatních služeb
přesouvá se na:
par. 3421 využití volného času dětí a mládeže, pol. 5171 opravy a udržování

80,00 tis. Kč
80,00 tis. Kč

25.5f/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.6.2018.

K bodu 5g
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.5g/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č.5., uvolnění rezervy z her roku 2017 pro poskytnutí podpory spolkům
4Students a Tenis Golf Club:
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v par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost
se snižuje pol. 5901 nespecifikované rezervy
přesouvá se na pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům-4Students
v par. 3322 zachování a obnova kulturních památek
se snižuje pol. 5901 nespecifikované rezervy
přesouvá se na
pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům-Tenis Golf Club
pol. 5171 opravy a udržování-opravy prováděné MČ
Vše označeno UZ 98.

-10,00 tis. Kč
10,00 tis. Kč
-478,00 tis. Kč
440,00 tis. Kč
38,00 tis. Kč

25.5g/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.6.2018.

K bodu 5h
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.5h/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č.6., přesun uvolněných vlastních zdrojů po rozhodnutí o ponechání
nedočerpaných dotací a obdržení dotace z her:
snižuje se:
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly stavby, ORG 80325
-4 000,00 tis. Kč
par. 4344 sociální rehabilitace, pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům
-60,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5169 nákup ostatních služeb
100,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
3 960,00 tis. Kč
25.5h/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.6.2018.

K bodu 5i
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.5i/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č.7., přesun 449,5 tis. Kč z rezerv, úprava osobního ohodnocení zaměstnanců
ÚMČ Kunratice tak jak je uvedena v Tabulce č. 1, která je přílohou tohoto bodu.
25.5i/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.6.2018.

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.6/1.
bere na vědomí
Návrh Pavla Šmerdy na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 1887/7,1887/4,
1887/2, 1887/1 a 1886 vše v k.ú. spočívající v navýšení kódu míry využití území z SV-C na
SV-E a u pozemku parc. č. 1888/1 stanovení míry využití území na SV-E.
25.6/2.
nesouhlasí
se změnou územního plánu na pozemcích parc. č. 1887/7,1887/4, 1887/2, 1887/1 a 1886 vše
v k.ú. spočívající v navýšení kódu míry využití území z SV-C na SV-E a u pozemku parc. č.
1888/1 stanovení míry využití území na SV-E.
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25.6/3.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP.

K bodu 6a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.6.a/1.
bere na vědomí
návrh Radka Šmída na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru HMP spočívající ve
změně funkčního využití plochy PZO (zahrádky a zahrádkové osady) na OB (čistě obytné
území)) na pozemcích parc.č. 1091/1 a 1091/2, k.ú. Kunratice.
25.6.a/2.
nesouhlasí
se změnou územního plánu sídelního útvaru HMP spočívající ve změně funkčního využití
plochy PZO (zahrádky a zahrádkové osady) na OB (čistě obytné území)) na pozemcích parc.č.
1091/1 a 1091/2, k.ú. Kunratice.
25.6.a/3.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru územního rozvoje MHMPtermín do 30. června.

K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.7./1
souhlasí
s návrhem požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod
vlastnictví pozemku parc.č. 1850/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 135 m2, v
k.ú. Kunratice, za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a účelové komunikace
s nezpevněným povrchem, která je jediná obslužná k Olšanskému rybníku, a pozemku parc. č.
1423/4 ostatní plocha, o výměře 108 m2, v k.ú. Šeberov, území MČ Praha-Kunratice, za účelem
sjednocení vlastnictví pozemku a nezpevněné cesty sloužící k obsluze Olšanského rybníka,
především k údržbě břehového porostu rybníka z jihovýchodní strany.
25.7./2
ukládá
starostce postoupit tento záměr Radě HMP. Termín do 30. 6. 2018

K bodu 8
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.8/1
odvolává
ke dni 16.5.2018 z funkce tajemníka kontrolního výboru
Appelovou Veroniku
25.8/2
volí
s účinností od 17.5.2018 tajemníkem kontrolního výboru
Kubátovou Radanu

K bodu 9
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.9./1

schvaluje
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Souhlasné prohlášení
o přechodu svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví obce Hlavního města Prahy sepsané dle stanovení

§ 66 odst. 1 písm. a), odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 v platném zněni.

Městská část Praha-Šeberov, IČ: 00241717
sídlem: K Hrnčířům 160, Praha – Šeberov, PSČ: 149 00
zastoupená starostkou Ing. Petrou Venturovou
jako městská část, která je v současnosti evidována v operátu Katastru nemovitostí se svěřenou správou
předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hl.m. Prahy.
a

Městská část Praha-Kunratice, IČ: 00231134
sídlem: K Libuši 7/10, Praha – Kunratice, PSČ: 148 00
zastoupená starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
jako městská část, které jsou pozemky svěřeny do správy v důsledku změny hranic městských částí.
Prohlašují, stvrzují a svými podpisy uznávají, že současné pozemky:
katastrální
území
Šeberov

pozemek
parc.č.
1431/8

Šeberov
Šeberov

druh pozemku

LV

ostat. plocha

1019

1480/2

ostat. plocha

1019

1464/12

trv.tr,porost

1019

zapsané pro k.ú. Šeberov u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha.


Přešly na základě zák. ČNR č. 172/1991 Sb. ke dni účinnosti tohoto zákona do vlastnictví obce
Hlavního města Prahy a podle Statutu hlavního města Prahy a vyhlášky Hlavního města Prahy
č. 2/2000 Sb. HMP byly svěřeny Městské části Praha-Šeberov jako nemovitosti na jejímž
území se nacházely.



Vyhláškou 16/2011 Sb. HMP, kterou se změnila obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP
(Statut hl m. Prahy) s nabytí účinnosti 1.ledna 1012, došlo ke změně průběhu hranic městských
částí Kunratice a Šeberov a předmětné pozemky se nyní nacházejí na území Městské části
Praha-Kunratice.



Účastníci shodně souhlasí, prohlašují, stvrzují a svým podpisy uznávají, že svěřená správa
předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hlavního města Prahy přechází na Městskou část
Praha – Kunratice jako na městskou část, na jejímž území se pozemky nacházejí.

Účastníci dále prohlašují, že práva k výše uvedeným nemovitostem nejsou mezi nimi ani jinými
osobami sporná ani pochybná, žádný z nich nezpochybňuje shora uvedené prohlášení a shodně svými
podpisy stvrzují, že nynějším vlastníkem nemovitostí je Hlavní město Praha, svěřená správa
nemovitostí ve vlastnictví obce Městská část Praha – Kunratice.
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25.9./2
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice podepsat Souhlasné prohlášení postoupit je ke schválení ZHMP.
Termín do 31.8.2018

K bodu 10
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
25.10/1
schvaluje
návrh na zpracování PD plošné rekonstrukce komunikací Kriváňská, Odboje, Klínovecká a Za
Bažantnicí (část od ul. K Šeberáku).

Ověřovatelé:

Petra Hilmarová

........………………………

MUDr.Miloslav Mandík

…………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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