USNESENÍ
Z 29. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE
ZE DNE 25.6.2014
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing. Langr Miloš
Hilmarová Petra
Hnětkovský Jan

ověřovatele zápisu:

Horký Vladimír
MUDr.Mandík Miloslav

zapisovatele

paní Andrlová Dagmar
schvaluje

následující program:
Program:
1) Finanční dar spol. Traxial, a.s.
2) Změny rozpočtu č. 8-12 a úpravy rozpočtu č. 3-5 MČ na rok 2014
3) Závěrečný účet MČ za rok 2013
4) Úprava Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č.parc. 1507 v k.
ú. Kunratice spočívající v navýšení míry využití území
5) Rozvaha o území MČ
6) Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ve volebním období
2014-2018
7) Rezignace Ing.Potluky z finančního výboru a dovolba nového člena a předsedy
8) Dotazy, připomínky a podněty

K bodu 1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
29.1./1
bere na vědomí
návrh přijmout finanční dar ve výši 180 000,- Kč od společnosti Traxial a.s., sídlem Čerčanská
2055/18a, 140 00 Praha 4-Krč, zastoupené statutárním ředitelem JUDr. Zdeňkem Prázdným,
IČO: 242 31 576, jako příspěvek na vytvoření plastiky Kalvarie, která bude umístěna u kruhové
křižovatky v lokalitě u 3. svatých.
29.1./2
s ch v a l u j e
přijetí finančního daru ve výši 180 000,- Kč od společnosti Traxial a.s., sídlem Čerčanská
2055/18a, 140 00 Praha 4-Krč, zastoupené statutárním ředitelem JUDr. Zdeňkem Prázdným,
IČO: 242 31 576, jako příspěvek na vytvoření plastiky Kalvarie, která bude umístěna u kruhové
křižovatky v lokalitě u 3. svatých.
29.1./3
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí zajistit realizaci přijatého usnesení.
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K bodu 2a
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
29.2a/1
bere na vědomí
-návrh na vytvoření plastiky Kalvárie v prostoru křižovatky u Tří svatých atelierem prof.
Hendrycha;
-návrh změny rozpočtu č. 8., zvýšení o dar 180,00 tis. Kč na zhotovení plastiky Kalvárie jak je
uveden v důvodové zprávě;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 18.6.2014 návrh schválit.
29.2a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 8., zvýšení o dar 180,00 tis. Kč na zhotovení plastiky Kalvárie:
Příjem:
par. 3326 pořízení, …hodnot místního kulturního.. povědomí,
pol. 3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
180,00 tis. Kč
Výdaj.:
par. 3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,
národního a historického povědomí,
pol. 6127 umělecká díla a předměty, ORJ 06
180,00 tis. Kč.
29.2a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2014

K bodu 2b
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
29.2b/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 9., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 184,70 tis. Kč na
úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu podle tabulky důvodové
zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 18.6.2014 návrh schválit.
29.2b/2 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
schvaluje
změnu rozpočtu č. 9., zvýšení o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 184,70 tis. Kč na úhradu
výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu:

Položka

Název

Změna č.
1., tis. Kč

Skutečnost
Kč

Příjem:

4111

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

184,70 184 680,00

Výdaj: Paragraf 6117 Volby do Evr. parlamentu
5021
5139
5164
5169
5175

Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Nájemné
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Celkem výdaj

107,00
27,70
15,00
30,00
5,00
184,70

106 549,00
16 936,50
12 500,00
2 000,00
4 824,00
142 809,50

Obě strany budou označeny účelovým znakem 98348, ORJ 09, doklad 2037.
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29.2b/3 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2014

K bodu 2c
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
29.2c/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 41,10 tis. Kč pro ÚMČ na
přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 18.6.2014 návrh schválit.
29.2c/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 41,10 tis. Kč pro ÚMČ na přípravu a
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
41,10 tis. Kč
Výdaj: par. 6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení a vzdělávání 41,10 tis. Kč
Obě strany doklad 3014, ÚZ 81, ORJ 09.
29.2c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2014.

K bodu 2d
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
29.2d/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 11., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 617,80 tis. Kč pro Základní
školu na integraci žáků – mzdové náklady asistentů pedagoga podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 18.6.2014 návrh schválit.
29.2d/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 11., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 617,80 tis. Kč pro Základní školu na
integraci žáků - asistenti pedagoga:
617,80 tis. Kč
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
Výdaj: par. 3113 základní školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 617,80 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 91 a číslem dokladu 3013, ORJ 04.
29.2d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2014

K bodu 2e
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
29.2e/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu 12., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 547,80 tis. Kč pro Mateřskou
školu Kunratice a Základní školu Kunratice na posílení mzdových prostředků zaměstnancům
v oblasti školství jak je uvedena v důvodové zprávě;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 18.6.2014 návrh schválit.
29.2e/2

schvaluje
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změnu rozpočtu 12., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 547,80 tis. Kč pro Mateřskou školu
Kunratice a Základní školu Kunratice na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti
školství:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
547,80 tis. Kč
Výdaj: par. 3111 předškolní zařízení
pol. 5336 neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 141,90 tis. Kč
par. 3113 základní školy,
pol. 5336 neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 405,90 tis. Kč
Označení obou stran bude ORJ 04, UZ 96, doklad 3037.

29.2e/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2014

K bodu 2f
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
29.2f/1
bere na vědomí
-návrh změny rozpočtu č. 13., zvýšení o 46,00 tis. Kč, doplatek odvodu z provozu herních
přístrojů a jiných her podle důvodové zprávy;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 18.6.2014 návrh schválit.
29.2f/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 13., zvýšení o 46,00 tis. Kč, doplatek odvodu z herních přístrojů aj. her:
Příjem ORJ 10:
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí (na sport)
23,00 tis. Kč
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí (sociální účely)
23,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 04, na sport
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
23,00 tis. Kč
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05, sociální účely
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
23,00 tis. Kč
Obě strany doklad 3036, účelový znak 98.
29.2f/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2014.

K bodu 2g
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
29.2g/1
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 3., uvolnění vlastních zdrojů 46,00 tis. do rezerv tak jak je uvedeno
v důvodové zprávě;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 18.6.2014 návrh schválit.
29.2g/2
úpravu rozpočtu č. 3., uvolnění vlastních zdrojů 46,00 tis. do rezerv:
snižuje se:
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 04, TJ Sokol Kunratice
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
par. 4344 sociální rehabilitace, ORJ 05,
pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím

schvaluje

-23,00 tis. Kč
-23,00 tis. Kč
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přesouvá se na:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10

46,00 tis. Kč.

29.2g/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2014.

K bodu 2h
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
29.2h/1
bere na vědomí
-návrh úpravy rozpočtu č. 4., přesun 121,00 tis. Kč z rezerv na doplnění částky na zhotovení
plastiky Kalvárie tak jak je uvedeno v důvodové zprávě;
-doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru dne 18.6.2014 návrh schválit.
29.2h/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 4., přesun 121,00 tis. Kč z rezerv na doplnění částky na zhotovení plastiky
Kalvárie:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-121,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,
národního a historického povědomí,
121,00 tis. Kč.
pol. 6127 umělecká díla a předměty, ORJ 06
29.2h/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2014

K bodu 2i
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
29.2i/1
bere na vědomí
návrh úpravy rozpočtu č. 5., přesun 10,00 tis. Kč z rezerv pro organizaci Adrenalin bez barier jak
je uvedeno v důvodové zprávě.
29.2i/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 5., přesun 10,00 tis. Kč z rezerv pro organizaci Adrenalin bez barier:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, ORJ 10
-10,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 4344 sociální rehabilitace, Adrenalin bez barier, z.s.
pol. 5222 ostatní neinvestiční transfery spolkům
10,00 tis. Kč.
29.2i/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.7.2014.

K bodu 3
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
29.3/1
- návrh závěrečného účtu MČ za rok 2013 podle bodů I. až XI.
- hospodaření v hlavní činnosti s tímto výsledkem:

bere na vědomí
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objem příjmů
40 989 728,08 Kč
objem výdajů
39 702 089,35 Kč
rozdíl příjmů a výdajů – přebytek
1 287 638,73 Kč
- hospodaření v hospodářské činnosti s tímto výsledkem:
výnosy
15 902 603,66 Kč
náklady
1 600 504,71 Kč
hospodářský výsledek po zdanění
11 500 163,43 Kč;
- 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 1.1.2013 do 31.12.2013 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 3.4.2014 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;
- skutečnost, že opatření uvedená v Příkaze starostky z 3.4.2014 byla přijata;
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru ze dne 18.6.2014 souhlasit
s hospodařením MČ za rok 2013 s výhradami k méně závažným chybám a nedostatkům
uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření OKČ MHMP;
- skutečnost, že MČ sestavila účetní závěrku za rok 2013 dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., v souladu s vyhl. 220/2013 Sb. byla Zastupitelstvem MČ
dne 21.5.2014 schválena.
29.3/2
souhlasí
- s hospodařením MČ roku 2013 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 1.1.2013 do 31.12.2013, která je přílohou tohoto usnesení;
- s opatřeními k odstranění zjištěných méně závažných chyb a nedostatků tak jak jsou uvedena
v Příkaze starostky ze dne 3.4.2014, který je přílohou tohoto usnesení.
29.3/3
ukládá
- starostce MČ podat do 10.7.2014 písemnou informaci MHMP o rozhodnutí tohoto bodu a o
přijetí opatření k nápravě nedostatků;
-tajemnici sledovat plnění opatření vedoucí k odstranění nedostatků, tak jak jsou uvedena
v Příkazu starostky ze dne 3.4.2014.

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
29.4/1
bere na vědomí
žádost č.j. 1282014 p. Tesárka o souhlas s úpravou Územního plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy na pozemku č. parc. 1507 v k. ú. Kunratice spočívající v navýšení kódu míry využití
území z A na C
29.4/2
souhlasí
s úpravou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc. 1507 v k. ú.
Kunratice spočívající v navýšení kódu míry využití území z A na C
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29.4/3
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí bodu 29.4/2 p. Tesárkovi, Úřadu MČ Praha 4 a
odboru územního plánu MHMP, termín do 30.6.2014

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
29.5/1
bere na vědomí
žádost Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy o zpracování Rozvahy o území městské části
v termínu do konce června 2014
29.5/2
s textovými podklady pro zpracování grafické Rozvahy

souhlasí

29.5/3
ukládá
starostce zajistit předání grafické Rozvahy Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy do
30.6.2014 včetně

K bodu 6
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
29.6/1.
stanovuje
v souladu s ustanovením § 88, odst.1,2 a 4 zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, s přihlédnutím k počtu obyvatel Městské části Praha-Kunratice k 1. lednu
2014 počet členů Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice pro volební období 2014 – 2018
na 11 členů
29.6/2.
souhlasí
aby podle ust. § 27, odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro volby do Zastupitelstva Městské části PrahaKunratice na volební období 2014 až 2018, území Městské části Praha-Kunratice tvořilo jeden
volební obvod, volebními okrsky č. 37001 až 37006

29.6/3.
ukládá
- starostce zajistit oznámení rozhodnutí bodu 29.6/1 na úřední desce Úřadu MČ Praha-Kunratice
do 27.6.2014.

K bodu 7
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
29.7/1
bere na vědomí
Rezignaci Ing. Oto Potluky, Ph.D. na funkci předsedy a člena finančního výboru ke dni
19.6.2014
29.7/2
navrhuje
za člena finančního výboru Ing. Jaroslava Vrbu, člena Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
29.7/3
ke dni 25.6.2014 člena finančního výboru Ing. Jaroslava Vrbu

volí
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29.7/4
volí
ke dni 25.6.2014 předsedu finančního výboru Ing. Jaroslava Vrbu

Ověřovatelé:

Horký Vladimír

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

MUDr.Mandík Miloslav......................................

Ing.arch Ivana Kabelová
starostka MČ Praha – Kunratice
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