USNESENÍ
Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 27.6. 2018

Zastupitelstvo MČ

volí

návrhový výbor
ve složení

MUDr.Miloslav Mandík
Ing.Svatomír Mydlarčík
Ivan Hýža

ověřovatele zápisu:

Ing.Karel Fíla M.Sc.
Milan Matoušek

zapisovatele

paní Nejedlá Lucie

Zastupitelstvo MČ

schvaluje

Program:
1. Závěrečný účet Městské části Praha-Kunratice za rok 2017
2. Změny a úpravy rozpočtu 2018
3. Úprava Územního plánu HMP v areálu Gienger Centron, s.r.o.
4. Žádost o svěření pozemku parc. č. 804/5
5. Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost
6. Opětovná volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4
7. Dotazy, připomínky, podněty

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
26.1/1
bere na vědomí
- návrh závěrečného účtu MČ za rok 2017 podle bodů I. až XI.;
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů, provedeného za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 odborem kontrolních činností
MHMP v Městské části Praha-Kunratice, dokladově v Úřadu MČ Praha Kunratice, Zpráva je
přílohou závěrečného účtu;
- Příkaz starostky MČ Praha-Kunratice ze dne 11.5.2018 k odstranění méně závažných chyb a
nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření včetně termínu k jejich odstranění a
způsobu splnění úkolů vedoucích k jejich odstranění, Příkaz je přílohou závěrečného účtu;
- opatření uvedená v Příkaze starostky z 11.5.2018;
- stanovisko finančního výboru ze dne 11.6.2018 souhlasit s hospodařením MČ za rok 2017
s výhradami k méně závažným chybám a nedostatkům uvedeným ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření OKČ MHMP;
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- skutečnost, že MČ sestavila účetní závěrku za rok 2017 dle zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., která byla v souladu s vyhl. 220/2013 Sb.
Zastupitelstvem MČ dne 16.5.2018 schválena.
26.1/2
- výsledek rozpočtového hospodaření v hlavní činnosti:
objem příjmů
objem výdajů
rozdíl příjmů a výdajů (přebytek)
- výsledek hospodaření v hospodářské činnosti:
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním
hospodářský výsledek

schvaluje
95 746 364,77 Kč
78 502 572,60 Kč
17 243 792,17 Kč
10 923 680,73 Kč
2 319 103,67 Kč
8 604 577,06 Kč
6 913 000,49 Kč

26.1/3
souhlasí
- s hospodařením MČ roku 2017 uvedeným v Závěrečném účtu v bodech I. až XI., který je
přílohou tohoto usnesení, s v ý h r a d a m i ke zjištěným méně závažným chybám a
nedostatkům uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č.
420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v Městské části Praha-Kunratice, dokladově
v úřadu MČ za období od 1.1.2017 do 31.12.2017, která je přílohou tohoto usnesení;
- s opatřeními k odstranění zjištěných méně závažných chyb a nedostatků tak jak jsou uvedena
v Příkaze starostky ze dne 11.5.2018, který je přílohou tohoto usnesení.
26.1/4
ukládá
- starostce MČ podat do 12.7.2018 písemnou informaci MHMP o rozhodnutí tohoto bodu a o
přijetí opatření k nápravě nedostatků;
-tajemnici sledovat plnění opatření vedoucích k odstranění nedostatků, tak jak jsou uvedena
v Příkazu starostky ze dne 11.5.2018.
k bodu 2a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.2a/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 7., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 1 917,90 tis. Kč na posílení mzdových
prostředků Základní a Mateřské škole:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
1 917,90 tis. Kč
Výdaj:
par. 3111 mateřské školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
464,30 tis. Kč
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
346,30 tis. Kč
par. 3113 základní školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
1 107,30 tis. Kč
Označení obou stran bude UZ 96, doklad 3027 a doklad vlastní řady.
26.2a/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2018.
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K bodu 2b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.2b/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 8., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 24,10 tis. Kč na zkoušky odborné
způsobilosti ÚMČ:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
24,10 tis. Kč
Výdaj:
24,10 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení, vzdělávání
Obě strany UZ 81, doklad 3028 a doklad vlastní řady.
26.2b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2018.

K bodu 2c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.2c/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 9., zvýšení o 463,00 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
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
231,50 tis. Kč
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, podíl HMP
231,50 tis. Kč
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
Výdaj:
par. 3113 základní školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, podíl EU
231,50 tis. Kč
pol. 5336 neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, podíl HMP
231,50 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 7002 a doklad vlastní řady.
26.2c/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2018.
K bodu 2d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.2d/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 420,00 tis. Kč na provoz jednotek
Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Kunratice, JPO III):
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
420,00 tis. Kč
Výdaj, par. 5512 požární ochrana:
pol. 5132 ochranné pomůcky
45,00 tis. Kč
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
10,00 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
10,00 tis. Kč
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva
30,00 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostatních služeb
25,00 tis. Kč
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pol. 5171 opravy a udržování-oprava techniky-CAS 20 Renault
300,00 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 81, doklad 3047 a doklad vlastní řady.
26.2d/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2018.

K bodu 2e
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.2e/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 8., přesun 200,00 tis. Kč z rezerv pro poskytnutí dotace Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha Kunratice:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-200,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3330 činnost registrovaných církví a náboženských organizací,
pol. 5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským organizacím
200,00 tis. Kč
26.2e/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2018.

K bodu 2f
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.2f/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 9., přesun a posílení par. 3412-opravy na hřišti SK Slovan Kunratice:
snižuje se:
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce,
pol. 5901 nespecifikované rezervy
-239,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-81,00 tis. Kč
přesouvá se na:
320,00 tis. Kč
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5171 opravy a udržování
26.2f/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2018.

K bodu 2g
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.2g/1
schvaluje
Úprava rozpočtu č. 10. – uvolnění vlastních zdrojů 2 300,0 tis. Kč a pokrytí nových potřebMateřská škola:
snižuje se:
par. 5512 požární ochrana, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORG 80155
-2 300,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3111 mateřské školy, pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku 500,00 tis. Kč
par. 3111 mateřské školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby
500,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
1 300,00 tis. Kč
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26.2g/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.7.2018.

k bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.3/1
bere na vědomí
Návrh společnosti Gienger Centron, s.r.o. zastoupené jednatelem Ing. Vladimírem Hořejším na
pořízení úpravy územního plánu na pozemcích parc. č. 2308/7, 2380/19, 2380/84, 2380/120,
2380/94 a 2380/151 vše v k.ú. spočívající v navýšení kódu míry využití území z SV-C na SVE.
26.3/2.
nesouhlasí
s úpravou územního plánu na pozemcích parc. č. 2308/7, 2380/19, 2380/84, 2380/120, 2380/94
a 2380/151 vše v k.ú. spočívající v navýšení kódu míry využití území z SV-C na SV-E.
26.3/3.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP.

k bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.4/1
souhlasí
s návrhem požádat ZHMP o svěření pozemku parc.č. 804/4 orná půda o výměře 1548 m2, v kat.
území Kunratice, za účelem vybudování komunikace.
26.4/2

ukládá

starostce zajistit podání žádosti MHMP. Termín do 30.9.2018

k bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.5 /1
bere na vědomí
- žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice čj. MC PKU 1636/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice v roce 2018
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části PrahaKunratice Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice v roce
2018.
26.6/2
rozhoduje
poskytnout dotaci z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice v roce 2018 Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice ve výši 200.000,- Kč na účel uvedený
v žádosti čj. MC P-KU 1636/2018 ze dne 29.5.2018.
26.5/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice
Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice v roce 2018 ve výši
200.000,- Kč
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26.5/4
ukládá
- starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 26. /3
- Termín: do 10.7.2018

k bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
26.6/1
bere na vědomí
Žádost Obvodního soudu pro Prahu 4 čj. MČ P-KU 1491/2018 o znovuzvolení JUDr. Natašy
Randlové na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 14.5.2018 s doporučením
na její opětovné zvolení
26.6/2
opětovně volí
JUDr. Natašu Randlovou přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 s platností od 25.10.2018
26.6./3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 26.6 /2 OS Praha 4 a JUDr. Randlové,
termín do 15.7.2018

Ověřovatelé:

Ing.Karel Fíla M.Sc.

Milan Matoušek

........………………………

…………………………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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