USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
ze dne 16.9. 2019
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor

ověřovatele zápisu:

Zastupitelstvo MČ

volí
Petra Hilmarová
Ing. Jaroslav Kokeš
Milan Matoušek
Ing. Karel Fíla M.Sc.
Ivan Hýža

schvaluje

Program:

1. Změny a úpravy rozpočtu 2019
2. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 961 a 962
3. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 2380/7,
2380/19, 2380/84, 2380/120, 2380/94 a 2380/151, v k. ú. Kunratice zkráceným
postupem
4. Výkup pozemku parc. č. 59/68 v k.ú. Kunratice
5. Žádost o zařazení adresy
6. Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s
chráněnými byty a jeho obyvatel za období 1.1. až 31.8.2019
7. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 1868/5
8. Odvolání členů finančního výboru
9. Změna počtu členů finančního výboru
10.Odvolání členů kontrolního výboru
11.Změna počtu členů kontrolního výboru
12.Studie rekonstrukce sportovního areálu
13.Dotazy, připomínky, podněty
K bodu 1a
7.1a Úprava rozpočtu č. 15. posílení par. 3319 o 150,0 tis. Kč na kulturní akce při příležitosti
výročí 600 let od úmrtí krále Václava IV.
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.1a/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 15. posílení par. 3319 o 150,0 tis. Kč na kulturní akce při příležitosti výročí
600 let od úmrtí krále Václava IV.:
snižuje se:
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par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
přesouvá se na:
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5169 nákup ostatních služeb
Účelový znak 99.

-150,0 tis. Kč
150,0 tis. Kč

7.1a/2
ukládá
tajemnici ÚMČ zveřejnit informaci o rozpočtovém opatření do 21.9.2019.

K bodu 1b
7.1b Změna rozpočtu č. 21., zvýšení o vlastní příjmy MČ 450,0 tis. Kč, příjmy z pronájmu hrobů
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.1b/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 21., zvýšení o vlastní příjmy MČ 450,0 tis. Kč, příjmy z pronájmu hrobů:
Příjem:
par. 3632 pohřebnictví, pol. 2139 ostatní příjmy z pronájmu majetku
450,0 tis. Kč
Výdaj:
par. 3632 pohřebnictví, pol. 5169 nákup ostatních služeb (odpad, zeleň)
200,0 tis. Kč
par. 3632 pohřebnictví, pol. 6121 budovy, haly, stavby (pomník)
30,0 tis. Kč
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy
220,0 tis. Kč
7.1b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2019.

K bodu 1c
7.1c Úprava rozpočtu č. 16., přesun 10,0 tis. Kč v par. 3314 knihovna na nákup knih
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.1c/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 16., přesun 10,0 tis. Kč v par. 3314 knihovna na nákup knih:
v par. 3314 činnosti knihovnické
snižuje se:
pol. 5169 nákup ostatních služeb
-10,0 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5136 knihy, učební pomůcky, tisk
10,0 tis. Kč
7.1c/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2019.
K bodu 1d
7.1d Úprava rozpočtu č. 17., přesun 30,0 tis. Kč v par. 3745 veřejná zeleň-díly k opravám laviček
a drobný materiál
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.1d/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 17., přesun 30,0 tis. Kč v par. 3745 veřejná zeleň-díly k opravám laviček a
drobný materiál:
v par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
snižuje se:
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pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
přesouvá se na:
pol. 5139 nákup materiálu

-30,0 tis. Kč
30,0 tis. Kč

7.1d/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2019.
K bodu 1e
7.1e Úprava rozpočtu č. 18., přesun 16,0 tis. Kč v par. 3639 v souvislosti s demolicí objektu čp. 8
K Libuši
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.1e/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 18., přesun 16,0 tis. Kč v par. 3639 v souvislosti s demolicí objektu čp. 8
K Libuši:
v par. 3639 komunální služby a územní rozvoj

snižuje se:
pol. 5192 poskytnuté náhrady-přeložky sítí
přesouvá se na:
pol. 5123 podlimitní technické zhodnocení-objekt čp. 8 K Libuši

-16,0 tis. Kč
16,0 tis. Kč

7.1e/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 2.10.2019.
K bodu 2
7.2 Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 961 a 962
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.2.1.

bere na vědomí

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice k bodu 3) 10. zasedání dne 16.2.2004
7.2/2.

souhlasí

Se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemcích parc.č. 961 a 962 v k.ú.
Kunratice z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci OB (čistě obytné).
7.2/3.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru územního rozvoje MHMP do
30.9.2019.

K bodu 3
7.3 Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 2380/7, 2380/19, 2380/84,
2380/120, 2380/94 a 2380/151, v k. ú. Kunratice zkráceným postupem
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.3/1.

nesouhlasí
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Se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 2308/7, 2380/19,
2380/84, 2380/120, 2380/94 a 2380/151 vše v k.ú. Kunratice spočívající ve změně funkčního
využití pozemků z SV-C (všeobecně smíšené) na VN (nerušící výroba).
7.3/2.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru územního rozvoje MHMP. Termín
do 30.9.2019

K bodu 4
7.4 Výkup pozemku parc. č. 59/68 v k.ú. Kunratice
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.4./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.
ukládá
7.4./2
starostce MČ Praha-Kunratice podepsat kupní smlouvu na uvedený pozemek. Termín do
31.12.2019.
K bodu 5
7.5 Žádost o zařazení adresy
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.5./1
nesouhlasí
se zařazením adresy Kunratická spojka č.p. 1713, 148 00 Praha 4-Kunratice do povolených adres,
na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry.
ukládá
7.5./2
starostce MČ Praha-Kunratice postoupit usnesení MHMP. Termín do 31.12.2019.

K bodu 6
7.6 Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s chráněnými byty a
jeho obyvatel za období 1.1. až 31.8.2019
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.6/1
souhlasí
s předloženou zprávou o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s
chráněnými byty a jeho obyvatel za období 1.1. až 31.8.2019.
K bodu 7
7.7 Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 1868/5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.7/1.

souhlasí

se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemku parc.č. 1868/5 v k.ú.
Kunratice z funkce LR (lesní porosty) na funkci PZA (zahradnictví).
7.7/2.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru územního rozvoje MHMP do
30.9.2019.

K bodu 8
8.1 Odvolání členů finančního výboru
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.8/1
odvolává
následující členy finančního výboru Zastupitelstva Městské části:
Ing. Běhalová Božena
Beranová Magdalena
Ing. Černý Pavel
Ing. Langr Miloš
Vaníček Vilém
Weiszová Silvie

K bodu 9
7.9 Změna počtu členů finančního výboru
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
7.9/1
revokuje
usnesení 1. ustavujícího zasedání ZMČ ze dne 5.11.2018 bod 1.11/2, kterým určilo počet členů
Finančního výboru Zastupitelstva Městské části na 13 členů a určuje, že počet členů Finančního
výboru Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice je 7 členů

K bodu 10
7.10 Odvolání členů kontrolního výboru
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
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7.10/1
odvolává
následující členy kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části:
Ing. Goll Milan
Krejbich Tomáš
K bodu 11
7.11 Změna počtu členů kontrolního výboru
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
7.11/1
revokuje
usnesení 1. ustavujícího zasedání ZMČ ze dne 5.11.2018 bod 1.14/2, kterým určilo počet členů
Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části na 9 členů a určuje, že počet členů Kontrolního
výboru Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice je 7 členů
K bodu 12
7.12 Studie rekonstrukce sportovního areálu
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
7.12/1.

schvaluje

Studii rekonstrukce sportovního areálu SK Slovan Kunratice na Vimperském náměstí.
7.12/2.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí vypsat Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.
Termín do 31.5.2020.
K bodu 13
7.13/1.
nesouhlasí
S návrhem zastupitele Ing. Karla Klímy, aby vedení radnice připravilo plán na systematické
odstraňování graffiti v městské části Praha – Kunratice včetně zapojení vlastníků soukromých
objektů s cílem zlepšit životní prostředí občanů naší městské části

Ověřovatelé:

Ing. Karel Fíla M.Sc. .................................................
Ivan Hýža

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

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice
zápis vyhotoven dne: 17.9.2019
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