USNESENÍ
z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
ZE DNE 26.9.2018
Zastupitelstvo MČ

volí

návrhový výbor
ve složení

MUDr. Miloslav Mandík
Ing. Svatomír Mydlarčík
Ing.Karel Fíla

ověřovatele zápisu:

Milan Matoušek
Petra Hilmarová

zapisovatele

paní Nejedlá Lucie

Zastupitelstvo MČ

schvaluje

Program:
1. Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ Praha
Kunratice za rok 2017
2. Změny a úpravy rozpočtu 2018
3. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro TJ Sokol
Kunratice
4. Směna pozemků parc. č. 2358/15, 2474/4, 2361/32 a dalších v k.ú. Kunratice
5. Dotazy, připomínky, podněty

K bodu 1
Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2017
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.1/1
bere na vědomí
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2017 tak, že část ve
výši 1 300 000,00 Kč bude převedena do fondu Domu s chráněnými byty, zbývající část,
5 613 000,49 Kč tvoří nerozdělený zisk.
28.1/2
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2017:
hospodářský výsledek (nerozdělený zisk) za rok 2017
podle výkazů k účetní závěrce roku 2017
6 913 000,49 Kč
rozděluje se takto:
-převod do fondu Domu s chráněnými byty
1 300 000,00 Kč
-ponechat na účtu 432 hospodářské činnosti, nerozdělený zisk
5 613 000,49 Kč
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28.1/3
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit provedení opatření v souladu s finančními předpisy do 2.10.2018

K bodu 2a
Změna rozpočtu č. 14., zvýšení o 779,0 tis. Kč o odvod z výherních hracích přístrojů a daň
z technických her za období 1.1.-30.6.2018.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2a/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 14., zvýšení o 779,0 tis. Kč o odvod z výherních hracích přístrojů a daň
z technických her za období 1.1.-30.6.2018:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
779,0 tis. Kč
Výdaj:
- par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost,
pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům-Z.S. Start98 Praha Kunratice
194,7 tis. Kč
- par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice
pol. 5229 neinvestiční transfery neziskovým organizacím
194,8 tis. Kč
- par. 3330 činnost registrovaných církví a náboženských organizací,
pol. 5223 neinvestiční transfery církvím a náb. org., ŘK farnost Kunratice
200,0 tis. Kč
- par. 3111 mateřské školy, pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného
majetku, hrací prvky na zahradě MŠ
189,5 tis. Kč
celkem
779,0 tis. Kč
Obě strany UZ 98.
28.2a/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2018.
K bodu 2b
Změna rozpočtu č. 15., zvýšení o 239,2 tis. Kč pro základní a mateřskou školu Kunratice posílení mzdových prostředků zaměstnanců obecního školství
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2b/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 15., zvýšení o 239,2 tis. Kč pro základní a mateřskou školu Kunratice-posílení
mzdových prostředků zaměstnanců obecního školství:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
239,2 tis. Kč
Výdaj:
par. 3111 mateřské školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
60,5 tis. Kč
par. 3113 základní školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
178,7 tis. Kč
Označení obou stran UZ 96.
28.2b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2018.
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K bodu 2c
Změna rozpočtu č. 16., zvýšení o 1 300,0 tis. Kč, o část hospodářského výsledku
(nerozděleného zisku) z hospodářské činnosti MČ roku 2017, tj. převod 1 300,0 tis. Kč do
fondu Domu s chráněnými byty
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2c/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 16., zvýšení o 1 300,0 tis. Kč, o část hospodářského výsledku (nerozděleného
zisku) z hospodářské činnosti MČ roku 2017, tj. převod 1 300,0 tis. Kč do fondu Domu
s chráněnými byty:
Příjem: pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (na ZBÚ) 1 300,0 tis. Kč
pol. 4134 převody z rozpočtových účtů (ze ZBÚ na účet fondu)
1 300,0 tis. Kč
Výdaj: vyrovnání dokladu převodu do fondu (nezapojení do výdajů):
par. 6330 převody vlastním fondům,
pol. 5349 ostatní převody vlastním fondům
1 300,0 tis. Kč
(pol. 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech 1 300,0 tis. Kč)
Obě strany UZ 35.
28.2c/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2018.
K bodu 2d
Změna rozpočtu č. 17., zvýšení o vlastní příjmy MČ 229,6 tis. Kč z poskytování služeb,
přijatého pojistného, vratky transferu a sankčních plateb
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2d/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 17., zvýšení o vlastní příjmy MČ 229,6 tis. Kč z poskytování služeb, přijatého
pojistného, vratek transferů a sankčních plateb:
Příjem:
pol 1344 poplatek ze vstupného
12,8 tis. Kč
par. 3319 záležitosti kultury, příjmy z poskytování služeb
28,7 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, pol. 2212 sankční platby přijaté od jiných subj. 42,6 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady
105,8 tis. Kč
par. 3419 ost. tělovýchovná činnost, pol. 2229 ost. přijaté vratky transferů
39,7 tis. Kč
celkem
229,6 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy, pol. 5171 opravy a udržování
76,0 tis. Kč
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5171 opravy a udržování
16,2 tis. Kč
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování
13,6 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
123,8 tis. Kč
celkem
229,6 tis. Kč
28.2d/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2018.

K bodu 2e
Změna rozpočtu č. 18., zvýšení o neinvestiční dotaci 276,2 tis. Kč ze státního rozpočtu-MŠMT
na projekt EU Šablony Mateřská škola Kunratice, Předškolní
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2e/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 18., zvýšení o neinvestiční dotaci 276,2 tis. Kč ze státního rozpočtu-MŠMT na
projekt EU Šablony Mateřská škola Kunratice, Předškolní:
Příjem:
par. 6330, převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
pol. 4137 převody mezi stat. městy a jejich městskými částmi, UZ 33063
276,2 tis. Kč
Výdaj:
par. 3111 mateřské školy, pol. 5336 neinvestiční transfery
příspěvkovým organizacím, podíl SR-MŠMT, UZ 103133063
138,1 tis. Kč
par. 3111 mateřské školy, pol. 5336 neinvestiční transfery
příspěvkovým organizacím, podíl EU, UZ 103533063
138,1 tis. Kč
Obě strany číslo programu ORG 10714.
28.2e/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2018.
K bodu 2f
Úprava rozpočtu č. 13., přesun 160,0 tis. Kč uvnitř par. 2212 silnice-pořízení měřičů rychlosti
v ul. K Verneráku
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2f/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 13., přesun 160,0 tis. Kč uvnitř par. 2212 silnice-pořízení měřičů rychlosti v ul.
K Verneráku:
v par. 2212 silnice snižuje:
pol. 5169 nákup ostatních služeb
-80,0 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování
-80,0 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 6122 stroje, přístroje zařízení
160,00 tis. Kč
28.2f/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2018.

K bodu 2g
Úprava rozpočtu č. 14., posílení rozpočtu akce ZŠ Kunratice-rozšíření školní jídelny o 360,0
tis. Kč
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2g/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 14., posílení rozpočtu akce ZŠ Kunratice-rozšíření školní jídelny o 360,0 tis.
Kč:
snižuje se:
par. 3111 mateřské školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy, budovy, haly, stavby, ORG 80325

-270,0 tis. Kč
-90,0 tis. Kč
360,0 tis. Kč
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28.2g/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2018.

K bodu 2h
Úprava rozpočtu č. 15., přesun 51,0 tis. uvnitř par. 4357 –chráněné byty
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2h/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 15., přesun 51,0 tis. uvnitř par. 4357 – chráněné byty:
v par. 4357 domovy se snižuje:
pol. 5171 opravy a udržování
přesouvá se na:
pol. 6121 budovy, haly, stavby

-51,0 tis. Kč
51,0 tis. Kč

28.2h/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2018.

K bodu 2i
Úprava rozpočtu č. 16., posílení par. 3639 o 1 000,0 tis. Kč – demolice čp. 8 K Libuši
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2i/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 16., posílení par. 3639 o 1 000,0 tis. Kč – demolice čp. 8 K Libuši:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-1 000,0 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj,
pol. 5169 nákup ostatních služeb
1 000,0 tis. Kč
28.2i/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2018.

K bodu 2j
Úprava rozpočtu č. 17., zvýšení dotace pro TJ Sokol Kunratice o 40,0 tis. Kč
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2j/1
bere na vědomí
žádost TJ Sokol Kunratice ze dne 29.8.2018 o zvýšení dotace z rozpočtu MČ v roce 2018 o 40,0
tis. Kč.
28.2j/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 17., zvýšení dotace pro TJ Sokol Kunratice o 40,0 tis. Kč:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-40,0 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost,
pol. 5229 neinvestiční transfery neziskovým organizacím
40,0 tis. Kč
Strana 5 (celkem 9)

Usnesení z 28.zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 26.9..2018

28.2j/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2018.
K bodu 2k
Úprava rozpočtu č. 18., posílení par. 6112 o 87,0 tis. Kč, zohlednění činnosti volebních komisí
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2k/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 18., posílení par. 6112 o 87,0 tis. Kč, zohlednění činnosti volebních komisí:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-87,0 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5492 dary obyvatelstvu
87,0 tis. Kč
28.2k/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2018
K bodu 2l
Úprava rozpočtu č. 19., uvolnění vlastních zdrojů 779,0 tis. po obdržení dotace z her
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2l/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 19., uvolnění vlastních zdrojů 779,0 tis. po obdržení dotace z her:
snižuje se:
- par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost,
pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům-Z.S. Start98 Praha Kunratice
194,7 tis. Kč
- par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice
pol. 5229 neinvestiční transfery neziskovým organizacím
194,8 tis. Kč
- par. 3330 činnost registrovaných církví a náboženských organizací,
pol. 5223 neinvestiční transfery církvím a náb. org., ŘK farnost Kunratice
200,0 tis. Kč
- par. 3111 mateřské školy, pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného
majetku, hrací prvky na zahradě MŠ
189,5 tis. Kč
celkem
779,0 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
779,0 tis. Kč
28.2l/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2018.
K bodu 2m
28.2m Úprava rozpočtu č. 20. posílení a přesun v par. 6171 činnost místní správy
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2m/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 20. posílení a přesun v par. 6171 činnost místní správy:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb
přesouvá se na:
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5139 nákup materiálu

-30,0 tis. Kč
-20,0 tis. Kč
50,0 tis. Kč
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28.2m/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2018.

K bodu 2n
Změna rozpočtu č. 19. vratka nedočerpané účelové dotace ZŠ 15,0 tis. Kč
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2n/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 19. vratka nedočerpané účelové dotace ZŠ 15,0 tis. Kč:
Příjem:
par. 3113 základní školy, pol. 2229 ostatní přijaté vratky transferů
Výdaj:
par. 6330 par. 6330, převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
pol. 5347 převody mezi statut. městy a jejich městskými částmi-výdaje
Obě strany UZ 81.

15,0 tis. Kč
15,0 tis. Kč

28.2n/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2018.
K bodu 2o
Změna rozpočtu č. 20. zvýšení o 2 287,9 tis., o dotace pro Základní školu Kunratice a
Mateřskou školu Kunratice z Operačního programu Praha –pól růstu
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2o/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 20. zvýšení o 2 287,9 tis., o dotace pro Základní školu Kunratice a Mateřskou
školu Kunratice z Operačního programu Praha –pól růstu:
Zařazení do rozpočtu bude provedeno podle určení odborem rozpočtu MHMP uvedeném
v tabulce, která je přílohou usnesení, s dodržením účelových znaků pro podíl EU a HMP,
neinvestiční i investiční části, jak v příjmech, tak ve výdajích, s označením předepsanými čísly
programů ORG.
Příjmy:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
Ve výdajích budou příslušné částky dotace zařazeny na
par. 3111 mateřské školy
pol. 5336 neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím
par. 3113 základní školy
pol. 5336 neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím
pol. 6356 jiné investiční transfery příspěvkovým organizacím
28.2o/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2018.

K bodu 2p
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Úprava rozpočtu č. 21., posílení par. 3113 o 40,0 tis. Kč na vybavení denní místnosti
personálu kuchyně školní jídelny
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.2p/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 21., posílení par. 3113 o 40,0 tis. Kč na vybavení denní místnosti personálu
kuchyně školní jídelny:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-40,0 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3113 základní školy,
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
27,0 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu
13,0 tis. Kč
28.2p/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2018.

K bodu 3
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Kunratice
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
28.3/1
bere na vědomí
- žádost čj. MC P-KU 2515/2018 TJ Sokol Kunratice o zvýšení dotace z rozpočtu MČ PrahaKunratice o částku 40.000,- Kč na úhradu části provozních nákladů.
- návrh Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části
Praha-Kunratice TJ Sokolu Kunratice v roce 2018.
28.3/2
rozhoduje
navýšit dotaci z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice v roce 2018 TJ Sokolu Kunratice o částku
ve výši 40.000,- na účel uvedený v žádosti čj. MC P-KU 2515/2018 ze dne 29.8.2018.
28.3/3
schvaluje
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části PrahaKunratice TJ Sokolu Kunratice, kterým se navyšuje poskytnutá dotace o částku 40.000,- Kč
28.3/4
ukládá
- starostce podepsat dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvu dle bodu 28.3/3
- Termín: do 1.10.2018

K bodu 4
Směna pozemků parc. č. 2358/15, 2474/4, 2361/32 a dalších v k.ú. Kunratice
28.4./1

schvaluje

záměr směnit
1. nově oddělený pozemek parc.č. 2358/15 o výměře 344 m2, orná půda (vzniklý oddělením
z pozemku parc.č.2358/1 o výměře celkem 5 955 m2 , orná půda),
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2. nově oddělený pozemek parc. č. 2474/4 o výměře 107 m2, ostatní plocha, jiná plocha
(vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 2474/3 o výměře 1 492 m2 ostatní plocha, ostatní
komunikace),
3. pozemek parc. č. 2361/32 o výměře 329 m2, travní plocha,
vše v k.ú. Kunratice, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, jež je svěřen Městské části Praha
Kunratice a jsou zapsány na LV č.1812,
za pozemky:
(i)
parc.č. 2361/46 o výměře 230 m2, travní plocha,
(ii)
parc.č. 2361/5 o výměře 323 m2, travní plocha,
(iii)
parc.č. 2361/31 o výměře 20 m2, travní plocha
(iv)
parc.č. 2357/18 o výměře 7 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
vše v k.ú. Kunratice, obec Praha, ve vlastnictví Jiřího Jakoubka a Bc. Jany Jakoubkové, zapsané
na LV 4905,
a
(v)
parc.č. 2361/12 o výměře 94 m2, travní plocha,
(vi)
parc. č. 2361/47 o výměře 8m2, travní plocha (vzniklý oddělením z pozemku parc. č.
2361/15 o výměře 686 m2, travní plocha),
(vii) parc. č. 2522/25 o výměře 12 m2, ostatní plocha, neplodná půda, (vzniklý oddělením
z pozemku parc. č. 2522/4 o výměře 70 m2, ostatní plocha, neplodná půda),
(viii) parc. č. 2361/48 o výměře 86 m2, travní plocha, (vzniklý oddělením z pozemku parc.
č. 2361/16 o výměře 354 m2, travní plocha
vše v k.ú. Kunratice, obec Praha, ve vlastnictví Jiřího Jakoubka, zapsané na LV 838,
za účelem scelení pozemků a získání pozemků pro prodloužení komunikace Do Dubin a výstavbu
cyklostezky v chatové osadě.

28.4./2
ukládá
starostce podepsat Směnnou smlouvu. Termín do 4. 10. 2018

Ověřovatelé:

Petra Hilmarová

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

Milan Matoušek

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

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice
zápis vyhotoven dne: 27.9..2018
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