USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
ZE DNE 4. 2. 2019
Zastupitelstvo MČ

volí

návrhový výbor

Ing. Jaroslav Kokeš
Ing. Karel Klíma
Ing. Pavel Čihák

ověřovatele zápisu:

Milan Matoušek
Ing. Karel Fíla M.Sc.

zapisovatele

paní Nejedlá Lucie

Zastupitelstvo MČ

schvaluje

Program:
1. Rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku 2018
2. Revokace bodu 1.18/3b 1. ustavujícího zasedání ZMČ - poskytování odměn
fyzickým osobám, které nejsou členy ZMČ Praha-Kunratice
3. Rozpočtové změny a úpravy roku 2019
4. Projednání Územní studie Opatov Na Jelenách
5. Návrh na pořízení změny ÚPn na části pozemku parc. č. 1109/1
6. Schválení jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva
MČ Praha-Kunratice
7. Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu
s chráněnými byty a jeho obyvatel za období 1.1. až 31.12.2018
8. Dotazy, připomínky, podněty
K bodu 1
Rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku 2018
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.1/1
schvaluje
rozpočtové opatření v závěru rozpočtového roku 2018- úpravu rozpočtu č. 30., přesun 35,5 tis. Kč
uvnitř par. 3113 základní škola-spoluúčast MČ k podpoře z programu OP PPR:
v par. 3113 základní školy
se snižuje:
pol. 5331 neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím
-35,5 tis. Kč
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přesouvá se na:
pol. 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
35,5 tis. Kč
U neinvestiční části spoluúčasti 189,7 tis. Kč i u investiční části doplněn ORG 2360536.
K bodu 2
Revokace části bodu 18/3b 1. ustavujícího zasedání ZMČ-poskytování odměn fyzickým osobám,
které nejsou členy ZMČ Praha-Kunratice - členům výborů a komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.2/1
revokuje
usnesení 1. ustavujícího zasedání ZMČ ze dne 5.11.2018 části bodu 18/3b tak, že znění tohoto
bodu v části 1.18/3b druhá odrážka zní:
- členům komisí rady (starostky) Městské části Praha-Kunratice odměnu ve výši 250,- Kč
za účast na každém jednání komise, jejíž jsou členem.
3.2/3
tajemnici ÚMČ zajistit realizaci tohoto usnesení.

ukládá

K bodu 3
Úprava rozpočtu č. 1. posílení par. 6112 zastupitelstva obcí o 80,0 tis. Kč
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.3a/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 1. posílení par. 6112 zastupitelstva obcí o 80,0 tis. Kč přesunem z rezerv:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-80,0 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5023 odměny členů zastupitelstva
80,0 tis. Kč
3.3a/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.2.2019.
3.3b Úprava rozpočtu č. 2 - podpora plavání seniorů-přesun 15,0 tis. Kč v par. 3319
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.3b/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 2 - podpora plavání seniorů-přesun 15,0 tis. Kč v par. 3319:
v par. 3319 záležitosti kultury se snižuje:
pol. 5169 nákup ostatních služeb
-15,0 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5219 ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
15,0 tis. Kč
3.3b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.2.2019.
3.3c Úprava rozpočtu č. 3. posílení par. 2212 silnice o 60,5 tis. Kč, montáž zařízení pro
měření rychlosti
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.3c/1
úpravu rozpočtu č. 3. posílení par. 2212 silnice o 60,5 tis. Kč:
snižuje se.
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
přesouvá se na:
par. 2212 silnice, pol. 6122 stroje, přístroje, zařízení

schvaluje
-60,5 tis. Kč
-60,5 tis. Kč

3.3c/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 5.2.2019
K bodu 4
Návrh usnesení bodu 4. – 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Kunratice
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.4./1
neschvaluje
Územní studii Opatov-Na Jelenách
3.4./2

požaduje

Doplnit Územní studii Opatov-Na Jelenách o:
 řešení širších dopravních vztahů (uvedení stávající zátěže komunikací v širším okolí
řešeného území a modelování navýšení zátěží těchto komunikací po výstavbě navržené
územní studií včetně stanovení příslušného nárůstu škodlivin v ovzduší kolem těchto
komunikací)
 návrh nových dopravních staveb, které by vyloučily negativní dopad způsobeným
navýšením dopravních pohybů v MČ Praha-Kunratice
 návrh nových ploch pro parkování motorových vozidel především v oblasti Na Jelenách
 návrh prostorové rezervy pro případný budoucí možný průchod hromadné dopravy po
samostatně vedené trase jižní částí řešeného území lokality Na Jelenách směrem jižním
 upravit studii v oblasti Na Jelenách tak, aby se výška budov snižovala směrem k jižnímu
okraji území
 po úpravě studie ji opět předložit k projednání Zastupitelstvu Městské části PrahaKunratice
ukládá
3.4./3
starostce MČ Praha-Kunratice podstoupit stanovisko MČ Odboru územního rozvoje MHMP.
Termín do 28.2.2019.
K bodu 5
Návrh na pořízení změny ÚPn na části pozemku parc. č. 1109/1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.5./1.

nesouhlasí
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s návrhem na pořízení změny územního plánu na části pozemku parc. č. 1109/1 spočívající ve
změně funkce ZMK (zeleň městského typu) na funkční plochu OB-A (čistě obytná).
3.5./2.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru územního rozvoje MHMP do
31.3.2019.

K bodu 6
Schválení jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ PrahaKunratice
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.6/1.
schvaluje
změnu jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části PrahaKunratice spočívající ve vypuštění bodu 3 v článku 3
3.6/2
ukládá
starostce Městské části Praha-Kunratice podepsat Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ PrahaKunratice
K bodu 7
Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s chráněnými byty a
jeho obyvatel za období 1.1. až 31.12.2018
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
3.7/1
souhlasí
s předloženou zprávou o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s
chráněnými byty a jeho obyvatel za období 1.1. až 31.12.2018.

Ověřovatelé:

Ing. Karel Fíla M.Sc. .................................................
Milan Matoušek

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

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice
zápis vyhotoven dne: 7.2.2019
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