USNESENÍ
Z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
ze dne 21.10. 2019
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor

ověřovatele zápisu:

Zastupitelstvo MČ

volí
Ing. Petr Rybín
Ing. Jaroslav Kokeš
Ing. Karel Klíma
Milan Matoušek
Petra Hilmarová

schvaluje

Program:
1. Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ Praha
Kunratice roku 2018
2. Změny a úpravy rozpočtu 2019
3. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č.
2368/2,3,16 a 26
4. Směna pozemků parc. č. 297/2, 2394/2, 2354/86, 293/1 za parc.č. 293/4 část
c+d, 297/1 část a+b, 2454/6,1188, 1190/13, 2354/88 a 1190/12
5. Žádost o svěření správy pozemku parc. č. 226/2
6. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 696/1,
699/2 a 701/4
7. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc.č. 2353/6 a
2353/10
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě s VŠE o souhlasu se zřízením stavby chodníku
9. Dotazy, připomínky, podněty

K bodu 1
8.1 Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2018
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
8.1/1
bere na vědomí
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2018 tak, že část ve
výši 1 300 000,00 Kč bude převedena do fondu Domu s chráněnými byty, zbývající část,
5 971 491,16 Kč tvoří nerozdělený zisk.
8.1/2

schvaluje
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hospodářský výsledek (nerozdělený zisk) za rok 2018
rozděluje se takto:
-převod do fondu Domu s chráněnými byty
-ponechat na účtu 432 hospodářské činnosti, nerozdělený zisk

7 271 491,16 Kč
1 300 000,00 Kč
5 971 491,16 Kč

8.1/3
ukládá
tajemnici ÚMČ zajistit provedení opatření v souladu s finančními předpisy do 4.11.2019.

K bodu 2
8.2a Změna rozpočtu č. 22., zvýšení o investiční dotaci HMP 5 000,0 tis. Kč na Plošné
rekonstrukce komunikací Kunratice
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
8.2a/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 22., zvýšení o investiční dotaci HMP 5 000,0 tis. Kč na Plošné rekonstrukce
komunikací Kunratice:
Příjem:
par. 6330, pol. 4137 převody mezi statutárními městy a měst. částmi
5 000,0 tis. Kč
Výdaj:
par. 2212 silnice,
pol. 6121 budovy, haly, stavby-Plošné rekonstrukce komunikací Kunratice 5 000,0 tis. Kč
Obě strany účelový znak 84, číslo stavby ORG 80407, doklad 3062.
8.2a/2
ukládá
tajemnici ÚMČ zveřejnit informaci o rozpočtovém opatření do 25.10.2019.
8.2b Změna rozpočtu č. 23., zvýšení o dotaci 277,2 tis. Kč pro ZŠ z programu OP PPR a odvod
49,2 tis. Kč nedočerpané dotace ZŠ roku 2018
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
8.2b/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 23., zvýšení o dotaci 277,2 tis. Kč pro ZŠ z programu OP PPR a odvod 49,2
tis. Kč nedočerpané dotace ZŠ roku 2018:
Příjem:
par. 6330, pol. 4137 převody mezi statut. městy a měst. částmi, podíl EU
154,0 tis. Kč
par. 6330, pol. 4137 převody mezi statut. městy a měst. částmi, podíl HMP
123,2 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy,
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím, podíl EU
154,0 tis. Kč
pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím, podíl HMP 123,2 tis. Kč
Příjmy i výdaje jsou značeny účelovými znaky v členění podle předpisu MHMP, vše č. akce ORG
2541142, doklad 7007.
Příjem:
par. 3113 základní školy, pol. 2229 ostatní přijaté vratky transferů-OP PPR
49,20 tis. Kč
Výdaj:
par. 6330 Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
pol. 5347 - odvod nedočerpané dotace OP PPR ZŠ roku 2018
49,2 tis. Kč
Příjmy i výdaje jsou značeny účelovými znaky v členění podle předpisu MHMP (podíl EU 24,6
tis. Kč, podíl HMP 24,6 tis. Kč), doklad 7007.
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8.2b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ zveřejnit informaci o rozpočtovém opatření do 25.10.2019.
8.2c Změna rozpočtu č. 24., zvýšení o 1 300,0 tis. Kč, o část hospodářského výsledku
(nerozděleného zisku) z hospodářské činnosti MČ roku 2018, tj. převod 1 300,0 tis. Kč do fondu
Domu s chráněnými byty
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
8.2c/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 24., zvýšení o 1 300,0 tis. Kč, o část hospodářského výsledku (nerozděleného
zisku) z hospodářské činnosti MČ roku 2018, 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.
8.2c/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.11.2019.
8.2d Změna rozpočtu č. 25., převod uvolněných vlastních zdrojů 13 000,0 tis. Kč, snížení schodku
rozpočtu
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
8.2d/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 25., převod uvolněných vlastních zdrojů 13 000,0 tis. Kč, snížení schodku
rozpočtu:
Návrh změny č. 25.:
snižuje se:
par. 2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly, stavby, ORG 80407
-13 000,0 tis. Kč
vyrovnání dokladu-snížení financování:
pol. 8115 změna stavu prostředků na základních účtech
-13 000,0 tis. Kč
8.2d/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.11.2019.
8.2e Úprava rozpočtu č. 19., posílení par. 6171 o 225,0 tis. Kč - právní služby, drobný hmotný
majetek, přesun uvolněných vlastních zdrojů z dotace z her
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
8.2e/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 19., posílení par. 6171 o 225,0 tis. Kč - právní služby, drobný hmotný majetek,
přesun uvolněných vlastních zdrojů z dotace z her:
snižuje se v par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost:
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pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům
přesouvá se na par. 6171 činnost místní správy:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby

-200,0 tis. Kč
-25,0 tis. Kč
45,0 tis. Kč
180,0 tis. Kč

8.2e/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.11.2019.

K bodu 3
8.3Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 2368/2,3,16 a 26
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
8.3/1
bere na vědomí
návrh Petra Javůrka na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na
pozemcích parc. č. 2368/2, 2368/16, 2368/26 a 2368/3, vše v k.ú. Kunratice z funkce ZMK (zeleň
městská a krajinná) na funkci SV (všeobecně smíšenou) zkráceným postupem.
8.3/2

potvrzuje

usnesení Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice k b. 5 ze dne 21.2.2018
8.3/3
souhlasí
se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemcích parc.č. 2368/2, 2368/3,
2368/16 a 2368/26 ve vlastnictví Petra Javůrka, Zdeňka Javůrka a Postky Petra, vše v k.ú.
Kunratice, z funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) na funkci SV (všeobecně smíšenou).
8.3/4
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP. Termín do 31.10.201

K bodu 4
8.4 Směna pozemků parc. č. 297/2, 2394/2, 2354/86, 293/1 za parc.č. 293/4 část c+d, 297/1 část
a+b, 2454/6,1188, 1190/13, 2354/88 a 1190/12
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
8.4./1
schvaluje
Směnu pozemků:
 parc. č. 297/2 o výměře 310 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
 parc. č. 2394/2 o výměře 125 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
 parc. č. 2354/86 o výměře 1001 m2, orná půda, vzniklý oddělením z pozemku parc. č.
2354/11 dle geometrického plánu č. 3374-31/2018 ze dne 31.5.2018 schváleného KÚ pro
HMP dne 6.6.2018
 parc. č. 293/1 část f o výměře 2m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vzniklý oddělením
z pozemku parc. č. 293/1 dle geometrického plánu č.3305-101/2017 ze dne 27.3.2017
schváleného KÚ pro HMP dne 30.3.2017
vše v obci Praha, k. ú. Kunratice, zapsaných na LV 35 ve vlastnictví pana Otakara Ženíška, bytem
Záběhlická č.p. 69/129, Záběhlice, 106 00 Praha 10,
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za pozemky:
 parc. č.293/4 část c+d o výměře 39 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vzniklý
oddělením z pozemku parc. č. 293/4 dle geometrického plánu č.3305-101/2017 ze dne
27.3.2017 schváleného dne KÚ pro HMP dne 30.3.2017
 parc. č. 297/1 část a+b o výměře 50 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vzniklý
oddělením z pozemku parc. č. 297/1 dle geometrického plánu č.3305-101/2017 ze dne
27.3.2017 schváleného KÚ pro HMP dne 30.3.2017
 parc. č. 2454/6 o výměře 38 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vzniklý oddělením
z pozemku parc. č. 2454/1 dle geometrického plánu č. 3374-31/2018 ze dne 31.5.2018
schváleného KÚ pro HMP dne 6.6.2018
 parc. č. 1188 o výměře 834 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
 parc. č. 1190/13 o výměře 116 m2. ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
 parc. č. 2354/88 o výměře 38 m2, orná půda, vzniklý oddělením z pozemkové parcely parc.
č. 2354/58 dle geometrického plánu č.
 3374-31/2018 ze dne 31.5.2018 schváleného KÚ pro HMP dne 6.6.2018
 parc. č. 1190/12 o výměře 14 m2, ostatní plocha, sportoviště
vše v obci Praha, k. ú. Kunratice, zapsaných na LV 1812 ve vlastnictví hl. m. Prahy,
svěřená správa nemovitostí Městské části Praha-Kunratice
se všemi jejich součástmi a příslušenstvím a s omezením vyplývajícím z uložených
inženýrských sítí.
Směna bude realizována bez doplatku.
8.4./2
ukládá
Starostce MČ Praha-Kunratice podepsat kupní smlouvu na uvedený pozemek. Termín do
31.12.2019.
K bodu 5
8.5 Žádost o svěření správy pozemku parc. č. 226/2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
8.5./1
souhlasí
s návrhem požádat ZHMP o svěření pozemku parc.č. 226/2 zahrada o výměře 205 m2, v k.ú.
Kunratice, vlastnické právo zapsané na hl. m. Prahu LV 1616, za účelem údržby vyústění dešťové
kanalizace.
8.5./2
ukládá
starostce zajistit podání žádosti MHMP. Termín do 30.12.2019.
K bodu 6
8.6 Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 696/1, 699/2 a 701/4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
8.6./1

nesouhlasí

s návrhem na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 696/1, 699/2 a 701/4 v k. ú.
Kunratice spočívající ve změně kódu míry využití plochy pozemků z OB-A na OB-C zkráceným
způsobem.
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ukládá

8.6./2

starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru územního rozvoje MHMP do
31.10.2019.

K bodu 7
8.7 Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 2353/9 a 2353/10
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
nesouhlasí

8.7./1

s návrhem na pořízení změny územního plánu na části pozemků parc. č. 2353/10 a parc. č. 2353/6
v k. ú. Kunratice spočívající ve změně funkčního využití pozemků ze ZMK na OB.
8.7./2
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru územního rozvoje MHMP do
31.10.2019.
K bodu 8
8.8 Dodatek č.1 ke smlouvě s VŠE o souhlasu se zřízením stavby chodníku
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
8.8./1
schvaluje
návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o souhlasu se zřízením stavby chodníku s Vysokou
školou ekonomickou v Praze, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1938/4, 130 00 Praha 3
Žižkov, IČO: 61384399, jejímž předmětem bude prodloužení termínů směny pozemků, popř.
odkoupení dojednaných ve smlouvě o 1 rok.
8.8./2.
ukládá
starostce podepsat dodatek č. 1 ke Smlouvě, Termín neprodleně po podpisu dodatku ze strany VŠE

Ověřovatelé:

Petra Hilmarová

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

Milan Matoušek

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

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice

zápis vyhotoven dne: 22.10.2019
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