USNESENÍ
Z 28. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 21.5.2014
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing.Alinčová Lenka
Hilmarová Petra
Vraný Jiří

ověřovatele zápisu:

Ing.Langr Miloš
Ing.Vrba Jaroslav

zapisovatele

paní Andrlová Dagmar
schvaluje

následující program:
Program:
1. Potvrzení usnesení bodu č.5-25.zasedání ZMČ Praha-Kunratice dne 11.12.2013
2. Schválení účetních závěrek roku 2013:
a) MČ Praha-Kunratice
b) MŠ Kunratice
c) ZŠ Kunratice
3. Poskytnutí finančních darů SK Slovan Kunratice a TJ Sokol Kunratice
4. Změny rozpočtu č. 1, 2,3, 4, 5 a 6 a úpravy rozpočtu č. 1 a 2 MČ Praha-Kunratice
roku 2014 a Informace o stavu rekonstrukce čp. 57 a změna rozpočtu č. 7
5. Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.1/1

bere na vědomí

informaci, že na základě doporučení kanceláře DUDA SVD spol. s.r.o. a SVM HMP byl ve dnech
5.3.2014-3.4.2014 vyvěšen na úřední desce záměr MČ Praha-Kunratice na narovnání vlastnického práva
k pozemku parc.č. 2480/8 v k.ú. Kunratice (zrušení duplicitního zápisu vlastnického práva), a to formou
vzdání se či uznáním vlastnického práva k pozemku parc.č. 2480/8 v k.ú. Kunratice v katastru
nemovitostí ve prospěch duplicitních vlastníků Jany Krištůfkové i.d. ½ a Zdeňka Krištůfka i.d. ½.

28.1/2

potvrzuje

usnesení bodu č.5 - 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice dne 11.12.2013

28.1/3
starostce realizaci přijatého usnesení.

ukládá

Usnesení z 28. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 27.5.2014

K bodu 2a
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
28.2a/1
bere na vědomí
- skutečnost, že MČ sestavila účetní závěrku za rok 2013 dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., 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
období od 1.1.2013 do 31.12.2013 odborem kontrolních činností MHMP v Městské části PrahaKunratice, dokladově v Úřadu MČ Praha Kunratice;
- závěr Zprávy o přezkoumání, že nebyly zjištěny nedostatky a předchozí nedostatky byly
napraveny.
28.2a/2
schvaluje
účetní závěrku vč. výsledku hospodaření MČ Praha Kunratice sestavenou k 31.12.2013
uvedenou v příloze tohoto usnesení v rozsahu: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní
závěrce, přehled o peněžních tocích.
28.2a/3
ukládá
starostce podat zprávu o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 26.5.2014

K bodu 2b
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
28.2b/1
bere na vědomí
- skutečnost, že Mateřská škola Kunratice sestavila účetní závěrku za rok 2013 dle zákona č.
563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., výkazy byly MHMP předány a
Odborem účetnictví kontrolovány;
- skutečnost, že zřizovatelem bylo nařízeno přezkoumání hospodaření MŠ za rok 2013,
přezkoumání provedl auditor Ing. Jaroslav Brtáň a Zpráva statutárního auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření MŠ za rok 2013 byla statutárním zástupcům MŠ a MČ předána a se
zástupci projednána dne 18.2.2014. Závěr Zprávy uvádí: „nebyly zjištěny nedostatky, které mají
charakter nedostatků podle § 10 odst. 3, písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání
hospodaření“
- doporučení auditora ze dne 5.3.2014, aby schvalující orgán MČ schválil účetní závěrku za rok
2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880
- doporučení zástupců finančního výboru ze dne 19.5.2014 schválit účetní závěrku za rok 2013
příspěvkové organizace Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2013 v souladu se zákonem 250/2000
Sb. : fond rezervní 42 322,26 Kč, fond odměn 42 322,00 Kč.
28.2b/2
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880
sestavenou za rok 2013 dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č.
410/2009 Sb.
- rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2013 v souladu se zákonem 250/2000 Sb. : fond
rezervní 42 322,26 Kč, fond odměn 42 322,00 Kč.
28.2b/3
ukládá
starostce podat zprávu o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 26.5.2014

Strana 2 (celkem 8)

Usnesení z 28. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 27.5.2014

K bodu 2c
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
28.2c/1
bere na vědomí
- skutečnost, že Základní škola Kunratice sestavila účetní závěrku za rok 2013 dle zákona č.
563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., výkazy byly MHMP předány a
Odborem účetnictví kontrolovány;
- skutečnost, že zřizovatelem bylo nařízeno přezkoumání hospodaření ZŠ za rok 2013,
přezkoumání provedl auditor Ing. Jaroslav Brtáň a Zpráva statutárního auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření ZŠ za rok 2013 byla statutárním zástupcům ZŠ a MČ předána a se
zástupci projednána dne 28.2.2014. Závěr Zprávy uvádí: „nebyly zjištěny nedostatky, které mají
charakter nedostatků podle § 10 odst. 3, písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání
hospodaření“
- doporučení auditora ze dne 5.3.2014, aby schvalující orgán MČ schválil účetní závěrku za rok
2013 příspěvkové organizace Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
- doporučení zástupců finančního výboru ze dne 19.5.2014 schválit účetní závěrku za rok 2013
příspěvkové organizace Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2013 v souladu se zákonem 250/2000
Sb. : fond rezervní 524 819,82 Kč.
28.2c/2
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
sestavenou za rok 2013 dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č.
410/2009 Sb.
- rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2013 v souladu se zákonem 250/2000 Sb. : fond
rezervní 524 819,82 Kč.
28.2c/3
ukládá
starostce podat zprávu o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 26.5.2014

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
28.3/1
bere na vědomí
- návrh na odsouhlasení finančního daru organizaci SK Slovan Kunratice ve výši 300 000,00 Kč
k účelu podle důvodové zprávy a organizaci TJ Sokol Kunratice ve výši 200 000,00 Kč k účelu
podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 13.5.2014 návrh schválit.
28.3/2
schvaluje
- finanční dar organizaci SK Slovan Kunratice ve výši 300 000,00 k těmto účelům:
Oprava oplocení parkoviště
60 000,00 Kč
Výměna vrat parkoviště
18 000,00 Kč
Oprava branek na hřišti č. 2 (zadní výstuhy a držáky na síť)
7 000,00 Kč
23 000,00 Kč
Oprava konstrukce na spodní straně hřiště č. 1 + nátěr
Výměna ochranné sítě na horní části hřiště č. 1 + nátěr konstrukce
28 000,00 Kč
Doplnění osvětlení na hřišti č. 2
24 000,00 Kč
10 000,00 Kč
Doplnění mříží na okna a dveře kabin
Velká údržba obou hřišť-roční
90 000,00 Kč
30 000,00 Kč
Údržba obou hřišť-běžná (sekání, vyčesávání, hnojení atd.)
Běžná údržba kabin
10 000,00 Kč
Celkem
300 000,00 Kč
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Dar je účelový na takto uvedené činnosti, MČ trvá na jejich dodržení. Organizace je povinna
předložit doklady na vynaložené prostředky, pokud nebude účel dodržen, požaduje MČ
nedoložené prostředky vrátit.
Organizace předloží MČ do 15.9.2014 přehled (vč. dokladů) o tom, co bylo k tomuto datu
vynaloženo, dokumenty budou předloženy nejbližšímu jednání finančního výboru a podle
výsledku bude dále rozhodnuto.
- finanční dar organizaci TJ Sokol Kunratice ve výši 200 000,00 k těmto účelům:
Výměna čerpadla a regulace plynových kotlů
100 000,00 Kč
Repase dveří do obou sálů (3x)
100 000,00 Kč.
MČ požaduje poskytnutí bezúplatné výpůjčky velkého sálu TJ Sokol dárci na 3 akce za rok.
28.3/3
ukládá
starostce zajistit provedení rozhodnutí tohoto bodu, termín dle Smlouvy darovací.

K bodu 4a
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
28.4a/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 10,50 tis. Kč pro knihovnu
podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 13.5.2014 návrh schválit.
28.4a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 10,50 tis. Kč pro knihovnu:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
10,50 tis. Kč
Výdaj: par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učeb. pomůcky, tisk 10,50 tis. Kč
Obě strany doklad 3002, UZ 81, ORJ 06.
28.4a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.6.2014.
K bodu 4b
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
28.4b/1
bere na vědomí
-změnu rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 48,00 tis. Kč pro Základní školu na
program Škola bez drog podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 13.5.2014 návrh schválit.
28.4b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 48,00 tis. Kč pro Základní školu na
program Škola bez drog:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
48,00 tis. Kč
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 48,00 tis. Kč
Označení obou stran bude ORJ 04, UZ 81, doklad 3009.
28.4b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.6.2014.
K bodu 4c
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Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
28.4c/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 722,40 tis. Kč pro Základní
školu na projekt schválený v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita podle důvodové
zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 13.5.2014 návrh schválit.
28.4c/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 722,40 tis. Kč pro Základní školu na
projekt schválený v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita:
Příjem:
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů, EU UZ 17125
614,00 tis. Kč
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů, HMP UZ 87
108,40 tis. Kč
celkem
722,40 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy:
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným PO, EU UZ 40517125
614,00 tis. Kč
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným PO, HMP UZ 40100087
108,40 tis. Kč
celkem
722,40 tis. Kč
Obě strany označeny ORJ 0402, doklad 7050, ORG 36336.
28.4c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.6.2014.
K bodu 4d
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
28.4d/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 4., zvýšení o 21,00 tis. Kč, doplatek odvodu z her podle důvodové
zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 13.5.2014 návrh schválit.
28.4d/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 4., zvýšení o 21,00 tis. Kč, doplatek odvodu z her:
Příjem:
par. 6402 finanční vypořádání minulých let, pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných
veřejných rozpočtů, ORJ 10
21,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 04, na sport
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
10,50 tis. Kč
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05, sociální účely
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
10,50 tis. Kč
Obě strany -doklad 3005, účelový znak 98.
28.4d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.6.2014.
K bodu 4e
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
28.4e/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 5., zvýšení o investiční dotaci HMP 5 000,00 tis. Kč pro akci
Přístavba a nástavba Základní školy tak jak je uvedeno v důvodové zprávě;
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-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 13.5.2014 návrh schválit.
28.4e/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 5., zvýšení o investiční dotaci HMP 5 000,00 tis. Kč pro akci Přístavba a
nástavba Základní školy:
Příjem:
pol. 4221 investiční přijaté transfery od obcí
5 000,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby
5 000,00 tis. Kč
Obě strany účelový znak 84, ORJ 04, doklad 3012, číslo stavby 41754.
28.4e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.6.2014.
K bodu 4f
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
28.4f/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 6., snížení schodku rozpočtu roku 2014 o uvolněné vlastní zdroje
5 000,00 tis. Kč podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 13.5.2014 návrh schválit.
28.4f/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 6., snížení schodku rozpočtu roku 2014 o uvolněné vlastní zdroje 5 000,00 tis.
Kč:
snižuje se:
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORJ 04
-5 000,00 tis. Kč
vyrovnání dokladu:
-5 000,00 tis. Kč.
pol. 8115 změna stavu prostředků na základních účtech, ORJ 10
28.4f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.6.2014.
K bodu 4g
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
28.4g/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 1., přesun 529,50 tis. Kč z rezerv pro příspěvky organizacím činným
v Kunraticích a přesun 10,50 tis. Kč z par. 4344 do rezerv podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 13.5.2014 návrh schválit.
28.4g/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 1., přesun 529,50 tis. Kč z rezerv pro příspěvky organizacím činným
v Kunraticích a přesun 10,50 tis. Kč z par. 4344 do rezerv:
Snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-189,50 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-300,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-40,00 tis. Kč
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
-10,50 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 04, TJ Sokol Kunratice
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
189,50 tis. Kč
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par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 04, SK Slovan Kunratice
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
300,00 tis. Kč
par. 3900 ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu, o.s. Patron
pol. 5222 ostatní neinvestiční transfery občanským sdružením
20,00 tis. Kč
par. 3900 ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu, o.p.s. Žít spolu
pol. 5221 ostatní neinvest. transfery obecně prospěšným společnostem
20,00 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
10,50 tis. Kč.
Celkem příspěvek Sokolu činí 200,00 tis. Kč, příspěvky sociálním organizacím po 20,00ti tis.
Kč se neměnily.
28.4g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.6.2014.
K bodu 4h
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
28.4h/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 2., posílení par. 6171 místní správa o 98,00 tis. Kč přesunem z rezerv
podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 13.5.2014 návrh schválit.
28.4h/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 2., posílení par. 6171 místní správa o 98,00 tis. Kč přesunem z rezerv:
Snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-98,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, ORJ 09
98,00 tis. Kč.
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby
28.4h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.6.2014.
K bodu 4i
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
28.4i/1
bere na vědomí
- návrh na zapojení části zisku z hospodářské činnosti let 2010 a 2011, tj. část výnosu za prodej
pozemků určeného na investiční potřeby MČ, ve výši 1 100,00 tis. Kč
- návrh změny rozpočtu č. 7.:
Příjem:
pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, ORJ 10
1 100,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, ORJ 08
pol. 6121 budovy, haly, stavby
1 100,00 tis. Kč.
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 13.5.2014 návrh schválit.
28.4i/2
schvaluje
- zapojení části zisku z hospodářské činnosti let 2010 a 2011, tj. část výnosu za prodej pozemků
určeného na investiční potřeby MČ, ve výši 1 100,00 tis. Kč
- změnu rozpočtu č. 7.:
Příjem:
pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, ORJ 10
1 100,00 tis. Kč
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Usnesení z 28. zasedání členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 27.5.2014

Výdaj:
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, ORJ 08
pol. 6121 budovy, haly, stavby

1 100,00 tis. Kč.

28.4i/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3.6.2014.

Ověřovatelé:

Ing.Langr Miloš

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

Ing.Vrba Jaroslav…............................................

Ing.arch Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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