USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
ZE DNE 29. 4. 2019
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor

volí
Ing. Jaroslav Kokeš
Ing. Petr Rybín
Ing. Pavel Čihák

ověřovatele zápisu:

Milan Matoušek
Petra Hilmarová

zapisovatele

paní Nejedlá Lucie

Zastupitelstvo MČ
schvaluje
Program:
1. Schvalování účetních závěrek roku 2018:
1a) Městská část Praha-Kunratice
1b) Mateřská škola Kunratice
1c) Základní škola Kunratice
2. Veřejnoprávní smlouvy
3. Rozpočtové změny a úpravy
4. Výkup pozemku parc. č. 59/68 v k.ú. Kunratice
5. Návrh na pořízení změny ÚPn na pozemcích parc. č. 841/2, 842 a 844/1-2
6. Návrh na pořízení úpravy ÚPn na pozemku parc. č. 2354/41
7. Zpráva o činnosti finančního výboru za období roku 2018
8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období roku 2018
9. Pravidla postupu při rozhodování o rozdělení hospodářského výsledku hospodářské
činnosti Základní školy
10. Stanovení kompetence starostky MČ k provádění rozpočtových opatření
11. Revokace bodu 1.18/2a 1. ustavujícího zasedání ZMČ
12. Pověření finančnímu výboru
13. Dotazy, připomínky, podněty
K bodu 1a
Účetní závěrka Městské části Praha Kunratice za rok 2018
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.1a/1
bere na vědomí
- skutečnost, že MČ sestavila účetní závěrku za rok 2018 dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platných zněních, 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 1.1.2018 do 31.12.2018 odborem kontrolních činností MHMP v Městské části PrahaKunratice, dokladově v Úřadu MČ Praha Kunratice;
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- závěr Zprávy o přezkoumání hospodaření, byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených pod § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.;
- Příkaz starostky z 11.4.2019 k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
MČ za rok 2018
- návrh na převedení hospodářského výsledku hospodářské činnosti 7 271 491,16 Kč podle účetní
závěrky a po provedeném zdanění na účet VHČ 432 nerozdělený zisk do doby rozhodnutí o jeho
rozdělení Zastupitelstvem MČ.
4.1a/2
schvaluje
účetní závěrku vč. výsledku hospodaření Městské části Praha Kunratice sestavenou k 31. 12. 2018
uvedenou v příloze tohoto usnesení v rozsahu: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní
závěrce, Přehled o pohybu dlouhodobého majetku, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách
vlastního kapitálu.
4.1a/3 Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
ukládá
starostce podat zprávu o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 25. 5. 2019.
K bodu 1b
Účetní závěrka Mateřské školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 za rok 2018
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.1b/1
bere na vědomí
- skutečnost, že Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 sestavila účetní závěrku
k 31.12.2018 podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.
v platných zněních, výkazy byly zřizovateli i MHMP předány a Odborem účetnictví
kontrolovány;
- skutečnost, že z pověření starostky byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky
Mateřské školy Kunratice za rok 2018, kontrolu provedl auditor Ing. Jaroslav Brtáň. Zpráva o
výsledku kontroly byla statutárním zástupcům MŠ a MČ předána a se zástupci projednána
v březnu 2019, nebyly zjištěny nedostatky bránící schválení účetní závěrky;
- doporučení auditora schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kunratice;
- že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky;
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2018 v souladu se zákonem 250/2000
Sb. : fond rezervní 1 822,39 Kč, fond odměn 7 287,0 Kč.4.1b/2 Zastupitelstvo MČ PrahaKunratice
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní
880sestavenou k 31. 12. 2018 podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č.
410/2009 Sb. v platných zněních v rozsahu: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní
závěrce;
- rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2018 v souladu se zákonem 250/2000 Sb.: Fond
rezervní 1 822,39 Kč, Fond odměn 7 287,00 Kč.
4.1b/3 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
ukládá
starostce podat zprávu o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 25. 5. 2019.
K bodu 1c
Účetní závěrka Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 za rok 2018
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.1c/1
bere na vědomí
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- skutečnost, že Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 sestavila účetní závěrku
k 31.12.2018 podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.
v platných zněních, výkazy byly zřizovateli i MHMP předány a Odborem účetnictví
kontrolovány;
- skutečnost, že z pověření starostky byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky
Základní školy Kunratice za rok 2018, kontrolu provedl auditor Ing. Jaroslav Brtáň a Zpráva o
výsledku kontroly byla statutárním zástupcům ZŠ a MČ předána a se zástupci projednána, nebyly
zjištěny nedostatky bránící schválení účetní závěrky;
- doporučení auditora schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kunratice;
- že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky;
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2018 796 439,91 Kč:
715 613,91 fond rezervní, 80 826,00 fond odměn
4.1c/2 Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
sestavenou k 31. 12. 2018 podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č.
410/2009 Sb. v platných zněních v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní
závěrce;
- rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2018 796 439,91:
715 613,91 fond rezervní, 80 826,00 fond odměn
4.1c/3 Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
ukládá
starostce podat zprávu o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 25. 5. 2019.
K bodu 2
Veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.2a/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice SK Slovanu
Kunratice, z.s. v roce 2019 ve výši 300.000,- Kč
4.2a/4
- starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu
- Termín: do 3. 5. 2019

ukládá

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.2b/3
schvaluje
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice s z.s.
Start 98 v roce 2019 ve výši 200.000,- Kč
4.2b/4
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu
Termín: do 3. 5. 2019

ukládá

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.2c/3

schvaluje
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veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Kunratice s TJ Sokol
Kunratice v roce 2019 ve výši 200.000,- Kč
4.2c/4
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu
Termín: do 3. 5. 2019

ukládá

K bodu 3
Rozpočtové změny a úpravy
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.3a/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 1., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP pro knihovnu 5,9 tis. Kč
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
5,9 tis. Kč
Výdaj:
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učební pomůcky, tisk
5,9 tis. Kč
Obě strany označeny UZ 81, doklad 3006.
4.3a/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3. 5. 2019.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.3b/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 2., zvýšení o 850,2 tis. Kč, o dotace z programu Operační program Praha pól
růstu pro ZŠ a MŠ – Podpora integrace žáků s odlišným mateřským jazykem:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi, MŠ 201,8 tis. Kč
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi, ZŠ 648,4 tis. Kč
Výdaj:
par. 3111 mateřské školy, podíl HMP
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
100,9 tis. Kč
par. 3111 mateřské školy, podíl EU
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
100,9 tis. Kč
par. 3113 základní školy, podíl HMP
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
324,2 tis. Kč
par. 3113 základní školy, podíl EU
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
324,2 tis. Kč
Doklad 7001, obě strany budou označeny účelovými znaky a čísly akcí podle předpisu MHMP.
4.3b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3. 5. 2019.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.3c/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 3., zvýšení o 8 000,0 tis. Kč, o investiční dotaci z rezervy HMP roku 2019 na
Plošné rekonstrukce komunikací:
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Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
Výdaj:
par. 2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly, stavby
Obě strany ÚZ 84, číslo stavby 80407, doklad 3010.

8 000,0 tis. Kč
8 000,0 tis. Kč

4.3c/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3. 5. 2019.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.3d/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 4, zapojení ponechaných investičních dotací roku 2019 celkem 3 481 917,60
Kč, zapojení prostředků minulých let, zvýšení o 3 482,0 tis. Kč:
Název akce, Doklad
3009

Ponechané
prostředky Kč

ORG-číslo
stavby

UZ

Revitalizace Zelené
cesty-revitalizace rybníka
Ohrada
Dostavba sportovišť v
areálu ZŠ Předškolní

80277

90

1 248 963,33

80651

90

HZ SDH Kunraticerekonstrukce
Celkem

80155

90

Změna
rozpočtu tis.

Paragraf

Položka

1 249,00

2334

6121

2 158 280,00

2 158,30

3113

6121

74 674,27
3 481 917,60

74,70
3 482,00

5512

6121

4.3d/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3. 5. 2019.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.3e/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 5., zvýšení o dotaci 449,2 tis. Kč pro ZŠ z programu OP PPR
Zajištění vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků na ZŠ Kunratice:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně HMP neinv.
pol. 4137 převody mezi stat. městy a jejich městskými částmi,
94,1 tis. Kč
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně EU neinv.
pol. 4137 převody mezi stat. městy a jejich městskými částmi
117,5 tis. Kč
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně HMP invest.
pol. 4137 převody mezi stat. městy a jejich městskými částmi
105,6 tis. Kč
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně EU invest.
pol. 4137 převody mezi stat. městy a jejich městskými částmi
132,0 tis. Kč
celkem
449,2 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy
pol. 5336 neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, HMP
94,1 tis. Kč
pol. 5336 neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, EU
117,5 tis. Kč
pol. 6356 jiné investiční transfery příspěvkovým organizacím, HMP
105,6 tis. Kč
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pol. 6356 jiné investiční transfery příspěvkovým organizacím, EU
132,0 tis. Kč
celkem
449,2 tis. Kč
Podíly EU a HMP, obě strany budou označeny účelovými znaky a čísly akcí podle předpisu
MHMP, doklad 7002.
4.3e/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3. 5. 2019.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.3f/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 6., zvýšení o 610,0 tis. Kč, o odvod z výherních hracích přístrojů a daň
z technických her za období 1. 7.-31. 12. 2018:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
610,0 tis. Kč
Výdaj:
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost,
pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům-Z.S. Start98 Praha Kunratice
152,5 tis. Kč
par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, SK Slovan Kunratice
pol. 5229 neinvestiční transfery neziskovým organizacím
152,5 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
305,0 tis. Kč
Obě strany UZ 98, doklad 3008.
4.3f/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3. 5. 2019.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.3g/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 7., vlastní zdroje, zvýšení o vrácené zálohy za spotřebu plynu v objektu Golčova
24:
Příjem:
par. 6171 činnost místní správy,
pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
98,0 tis. Kč
Výdaj:
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5153 plyn
98,0 tis. Kč
4.3g/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3. 5. 2019.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.3h/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 4., posílení par. 3111 MŠ a 3113 ZŠ o celkem 25,0 tis. Kč:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-25,0 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3111 mateřské školy, pol. 5169 nákup služeb
3,0 tis. Kč
par. 3113 základní školy, pol. 5169 nákup služeb
6,0 tis. Kč
par. 3113 základní školy, pol. 5171 opravy a udržování
16,0 tis. Kč
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4.3h/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3. 5.2019.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.3i/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 5., posílení par. 5512 SDH o 10,0 tis. Kč, servis FIREPORT-přenos dat
prostřednictvím elektronického systému pro svolávání:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-10,0 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 5512 požární ochrana, pol. 5168 zpracování dat
a služby související s informačními technologiemi
10,0 tis. Kč
4.3i/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3. 5. 2019.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.3j/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 6., posílení par. 6171 místní správa o 73,0 tis. Kč-pořízení informačního
právního systému Codexis:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
-73,0 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 6171 místní správa, pol. 5168 zpracování dat
a služby související s informačními technologiemi
73,0 tis. Kč
4.3j/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3. 5. 2019.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.3k/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 7., úprava metodického zařazení pořízení herních prvků pod jiný paragraf:
snižuje se:
par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
-500,0 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3421 využití volného času dětí a mládeže,
pol. 6121 budovy, haly, stavby
500,0 tis. Kč
4.3k/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 3. 5. 2019.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.3l/1
r u š í p r o j e d n á ní
úpravy rozpočtu č. 8., přesun mezi položkami v par. 3639 komunální služby a územní rozvoj:
v par. 3639 komunální služby a územní rozvoj
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K bodu 4
Výkup pozemku parc.č.59/68 v k.ú. Kunratice
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.4./1
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 59/68, ostatní plocha jiná plocha, v katastrálním území Kunratice, obec
Praha, zapsaném na listu vlastnictví č. 1444 o výměře 62 m2, vedeném Katastrálním úřadem pro
hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, od Dvořákové Kateřiny, Golčova 847, 148 00
Praha 4-Kunratice, a nabytí uvedeného pozemku do majetku hl. m. Prahy-svěřená správa
nemovitosti Městské části Praha-Kunratice, za celkovou kupní cenu 465 000,- Kč.
4.4./2
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice podepsat kupní smlouvu na uvedený pozemek. Termín do 31. 5.
2019.

K bodu 5
Návrh na pořízení změny ÚPn na pozemcích parc. č. 841/2, 842 a 844/1-2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.5/1.
souhlasí
s návrhem na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích parc.č.
841/2, 842, 844/1 a 844/2 v k.ú. Kunratice z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci
SO 3 (částečně urbanizované rekreační plochy).
4.5/2.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru územního rozvoje MHMP do 31. 5.
2019.
K bodu 6
Návrh na pořízení úpravy ÚPn na pozemku parc. č. 2354/41
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.6/1.
souhlasí
S úpravou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zkráceným postupem na pozemku parc.
č. 2354/41 o výměře 805 m2 v k.ú. Kunratice spočívající v navýšení kódu míry využití území
z OB-A na kód OB-C.
4.6/2.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru územního rozvoje MHMP do 31. 5.
2019.

K bodu 7
Zpráva o činnosti finančního výboru za období roku 2018
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.7/1
bere na vědomí
zprávu o činnosti finančního výboru za období roku 2018.
K bodu 8
Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období roku 2018
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Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice
4.8/1

bere na vědomí

zprávu o činnosti kontrolního výboru za období roku 2018
K bodu 9
Návrh na určení pravidel postupu při rozhodování o rozdělení hospodářského výsledku
hospodářské činnosti Základní školy
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.9/2
schvaluje
pravidla postupu při rozhodování o rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti
Základní školy
Dělení hospodářského výsledku bude takové, že z celkového výsledku bude odečten výnos z FVE
a takto vzniklá část bude dělena v poměru 50% fond odměn, 50 % fond rezervní. Výnos z FVE
bude celý převeden do fondu rezervního.

K bodu 10
Návrh na stanovení kompetence starostce MČ k provádění rozpočtových opatření
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.10/1
bere na vědomí
- požadavek kontrolního orgánu MHMP na přijetí usnesení k provádění rozpočtových opatření
- návrh na stanovení kompetence starostky MČ v souladu s § 94, odst. 2, písm. h) a § 95, odst. 2
zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze k provádění rozpočtových opatření
4.10/2
schvaluje a stanovuje
kompetenci starostky MČ v souladu s § 94, odst. 2, písm. h) a § 95, odst. 2 zákona 131/2000 Sb.
o hlavním městě Praze k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) Bez finančního limitu v případech rozpočtového zapojení účelově přidělených
finančních prostředků z jiných rozpočtů a vlastních příjmů včetně jejich zapojení do
výdajů.
b) Bez finančního limitu v případech, při kterých nedochází ke změně závazných
ukazatelů rozpočtu.
c) V případech, kdy dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu do výše 200,0 tis.
Kč pro jednotlivý případ za podmínky, že změny nevyvolávají další nároky na finanční
prostředky MČ.
d) V případech, kdy zapojení vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu městské části, výdaj
k odvrácení možných škod, v případě havárií nebo stavu nouze.
Zastupitelstvo MČ si vyhrazuje právo na zprávu o každém takto provedeném rozpočtovém
opatření na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou.
4.10/3
ukládá
- starostce předložit zprávu o každém provedeném rozpočtovém opatření podle tohoto usnesení na
nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ konaném po schválení rozpočtového opatření starostou
- tajemnici ÚMČ zajistit provedení v souladu s finančními předpisy.
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K bodu 11
Revokace části bodu 18/2 a. 1. ustavujícího zasedání ZMČ-stanovení měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
4.11/1
revokuje
usnesení 1. ustavujícího zasedání ZMČ ze dne 5. 11. 2018 části bodu 1.18/2 a., tak, že znění bodu
v části 1.18/2 a. druhá odrážka zní takto:
a. neuvolněným členům Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice poskytování měsíční
odměny ode dne přijetí usnesení dle § 53 odst. 2 zák. č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a NV č. 318/2017 Sb., v platném znění, v maximální výši dle druhu vykonávané
funkce uvedené v příloze NV č. 318/2017 Sb., v platném znění, a náhradníkům po uprázdnění
mandátu člena zastupitelstva nejdříve ode dne složení slibu.
4.11/2
tajemnici ÚMČ zajistit realizaci tohoto usnesení.

ukládá

K bodu 12
Návrh na vydání pověření finančnímu výboru k plnění úkolů
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
4.12/2
pověřuje
Finanční výbor zastupitelstva MČ Praha Kunratice k plnění úkolů ve volebním období roku 20182022 podle Přílohy č. l k tomuto usnesení.

Ověřovatelé:

Petra Hilmarová

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

Milan Matoušek

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

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice
zápis vyhotoven dne: 30.4.2019
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