
 

 

U S N E S E N Í 
 

Z 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE 

ZE DNE 23.7.2018 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ v o l í  

 

návrhový výbor Ing.Jaroslav Vrba 

ve složení Jiří Vraný 

 Ing.Pavel Čihák 

  

ověřovatele zápisu: Ing.Svatomír Mydlarčík 

 Milan Matoušek  

 

zapisovatele paní Nejedlá Lucie 

 

  

Zastupitelstvo MČ s c h v a l u j e 

 

 

Program: 

1. Změny a úpravy rozpočtu 2018 

2. Připomínky k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy 

(Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. 

m. Prahy na udržitelný rozvoj území 

3. Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu 

s chráněnými byty a jeho obyvatel za období 1.1. až 30.6.2018 

4. Různé 
 

 

 

K bodu 1a 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

27.1a/1 s c h v a l u j e 

změnu rozpočtu č. 11., zvýšení o vrácení daně z příjmu právnických osob za období  roku 2017, 

zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 1 691,7 tis. Kč, zařazení do rezerv: 

Příjem: 

par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,  

pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi 1 691,7 tis. Kč 

Výdaj: 

par. 6171 činnost místní správy, pol. 5365 platby daní, poplatků krajům, obcím 11,3 tis. Kč 

par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy 1 680,4 tis. Kč 

Obě strany doklad 3061 a doklad vlastní řady, účelový znak 99. 

 

27.1a/2  u k l á d á 

tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.8.2018. 
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K bodu 1b 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

27.1b/1 s c h v a l u j e 

změnu rozpočtu č. 12., uzavření finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem HMP 

roku 2017 odvod 104,2 tis. Kč: 

 

 

Vypořádání se státním rozpočtem: 

par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,  

pol. 5347 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi 

volba prezidenta, UZ 98008 5,8 tis. Kč 

par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,  

pol. 5347 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi 

volby PS, UZ 98071 52,6 tis. Kč 

vyrovnání konsolidační položkou (prostředky minulých let): 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech  58,4 tis. Kč 

Doklad 8006. 

Vypořádání se rozpočtem HMP: 

par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,  

pol. 5347 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi 

zkoušky odborné způsobilosti, UZ 81 7,1 tis. Kč 

par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,  

pol. 5347 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi 

vybavení tříd, UZ 90 38,7 tis. Kč 

vyrovnání konsolidační položkou (prostředky minulých let): 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech  45,8 tis. Kč 

Doklad 8007. 

 

27.1b/2  u k l á d á 

tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.8.2018. 

 

 

K bodu 1c 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

27.1c/1 s c h v a l u j e 

změnu rozpočtu č. 13., zvýšení o 1 085,4 tis. Kč, o prostředky projektu z Operačního programu 

Praha-pól růstu pro ZŠ Kunratice, Předškolní 420: 

Příjem: 

neinvestiční část 

par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, podíl EU 

pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi 549,0 tis. Kč 

par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, podíl HMP 

pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi 439,2 tis. Kč 

investiční část 

par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, podíl EU 

pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi 54,0 tis. Kč 

par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, podíl HMP 

pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi 43,2 tis. Kč 
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Výdaj: 

neinvestiční část 

par. 3113 základní školy,  

pol. 5336 neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, podíl EU 549,0 tis. Kč 

pol. 5336 neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, podíl HMP 439,2 tis. Kč 

investiční část 

par. 3113 základní školy,  

pol. 6356 jiné investiční transfery příspěvkovým organizacím, podíl EU 54,0 tis. Kč 

pol. 6356 jiné investiční transfery příspěvkovým organizacím, podíl HMP 43,2 tis. Kč 

Podíl EU je označen účelovým znakem 17050 a 17985, podíl HMP 104 a 105 (ve výdajích dále 

členění UZ dle MHMP), vše č. akce ORG 2360536, doklad 7004 a doklad vlastní řady. 

 

 

27.1c/2  u k l á d á 

tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.8.2018. 

 

 

 

K bodu 1d 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

27.1d/1 s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu č. 11., přesun 10,0 tis. v par. 5512 požární ochrana: 

v par. 5512 požární ochrana 

snižuje se: 

pol. 5139 nákup materiálu 10,0 tis. Kč  

přesouvá se na: 

pol. 5132 ochranné pomůcky 10,0 tis. Kč 

obě strany UZ 81-dotace HMP. 

 

27.1d/2  u k l á d á 

tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.8.2018. 

 

 

 

K bodu 1e 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

27.1e/1 s c h v a l u j e 
úpravu rozpočtu č. 12., uvolnění vlastních zdrojů 9 600,0 tis. Kč investičních výdajů par. 2212 

silnice a aktualizace rozpisu pol. 6121: 

snižuje se: 

par. 2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly, stavby -9 600,0 tis. Kč 

přesouvá se na: 

par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy 9 600,0 tis. Kč 

Aktualizovaný rozpis pol. 6121 uveden v Tabulce 1 

 

27.1e/2  u k l á d á 

tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.8.2018. 
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K bodu 2 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice    s c h v a l u j e 

27.2/1.  

 

1. Zásadní obecné připomínky městské části Praha-Kunratice k návrhu Metropolitního 

plánu ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

2. Zásadní připomínky k návrhu Metropolitního plánu a Vyhodnocení jeho vlivů na 

udržitelný rozvoj území zpracované Svazem městských částí hlavního města Prahy ve 

znění přílohy č. 2 tohoto usnesení. 

3. Zásadní konkrétní připomínky městské části Praha-Kunratice k návrhu Metropolitního 

plánu ve znění přílohy č. 3 tohoto usnesení. 

 

 

27.2/2.         u k l á d á 

starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru územního rozvoje MHMP. 

Termín do 26.7.2018 

 

 

K bodu 3 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

27.3 s o u h l a s í 

s předloženou zprávou o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s 

chráněnými byty a jeho obyvatel za období 1.1.  až  30.6.2018. 

 

K bodu 4 

Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice 

27.4/1 s ch v a l u je  p ro h l á š e ní 

 

Zastupitelstvo Městské části Praha Kunratice (dále jen ZMČ) důrazně protestuje proti 

formě předložení návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy (dále jen MP) k 

připomínkování. ZMČ především považuje za velmi nevhodný termín k podávání 

připomínek k návrhu MP v letních prázdninách a v době dovolených a dále nepřiměřeně 

krátkou dobu k připomínkování vzhledem k závažnosti problematiky. 

 

27.4/2         u k l á d á 

 

ukládá starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Zastupitelstva Městské 

části Praha-Kunratice Zastupitelstvu hl. m.Prahy. Termín do 31.7.2018. 

 

 

 

Ověřovatelé: Ing.Svatomír Mydlarčík ........……………………… 

 

  

 Milan Matoušek ……………………………. 

  

 

 

 

Ing. Alinčová Lenka 

starostka MČ Praha – Kunratice 


