USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice
ZE DNE 17. 12. 2018
Zastupitelstvo MČ

volí

návrhový výbor

Ing. Karel Klíma
Ing. Pavel Čihák
Ing. Ondřej Nováček

ověřovatele zápisu:

Milan Matoušek
Ing. Karel Fíla M.Sc.

zapisovatele

paní Nejedlá Lucie

Zastupitelstvo MČ

schvaluje

Program:
1. Složení slibu zastupitelky MČ Praha-Kunratice Ing. Veroniky Doležilové
2. Platební příkaz soudu-GV reality
3. Návrh na uzavření pracovněprávního vztahu se 2 zastupiteli
4. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2019 pro Základní školu
Kunratice
5. Návrh rozpočtu Základní školy Kunratice na rok 2019 a Návrh rozpočtu
doplňkové činnosti ZŠ na rok 2019
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Kunratice na období
let 2020-2021
7. Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2019 pro Mateřskou
školu
8. Návrh rozpočtu Mateřské školy Kunratice na rok 2019
9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Kunratice na
období let 2020-2021
10.Návrh rozpočtu MČ Praha-Kunratice na rok 2019
11. Návrh finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha Kunratice pro rok
2019
12. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha Kunratice na období let
2020-2024
13.Změny a úpravy rozpočtu MČ 2018
14.Pověření k provedení rozpočtových opatření v době od 18.12. do 31.12.2018
15.Smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 1423/4 v k.ú. Šeberov a
parc. č. 1850/3 v k.ú. Kunratice od ÚZSM
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16.Návrh na pořízení změny ÚPn na pozemcích parc. č. 1876/1, 2366/17.......
17.Návrh na pořízení změny ÚPn na pozemku parc. č. 1109/1
18.Sloučení vlastnictví pozemků a stavby
19.Dotazy, připomínky, podněty

K bodu 1
Složení slibu zastupitelky MČ Praha-Kunratice Ing. Veroniky Doležilové
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
1.2/1
bere na vědomí
řádné složení slibu Mgr. Veroniky Doležilové členky Zastupitelstva zvolené ve volbách do
zastupitelstva MČ Praha-Kunratice na volební období 2018-2022.

K bodu 2
Platební příkaz soudu-GV reality
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.2./1
nesouhlasí
s povinností uhradit žalobci GV Reality s.r.o. částku 273 480,- Kč se zákonným úrokem
z prodlení ve výši 8,5% od 5.2.2018 dle platebního rozkazu vydaného Obvodním soudem Praha 4
pod číslem jednacím 43 C 219/2018-12 ze dne 8.11.2018
2.2./2
schvaluje
podání odporu do platebního rozkazu Obvodního soudu Praha 4 pod číslem jednacím 43 C
219/2018-12 ze dne 8.11.2018 a prvního vyjádření ve věci samé.

K bodu 3
Návrh na uzavření pracovněprávního vztahu se 2 zastupiteli
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.3/1
bere na vědomí
Informaci o novele zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
která s účinností od 1.1.2018 svěřuje do vyhrazené pravomoci zastupitelstva pod písm. 89 odst. 1
písm. r) vyslovování souhlasu s pracovněprávním vztahem mezi městskou části a členem
zastupitelstva městské části.
2.3/2
vyslovuje souhlas
se vznikem pracovně právního vztahu mezi městskou částí a níže uvedenými členy zastupitelstva:
a. Ing. Nováček Ondřej, uzavření Dohody o provedení práce na dobu určitou od 1.1.2019 do
31.12.2019 s následujícím vymezením pracovní činnosti – poradenská a průzkumná (měřící)
činnost; pořízení PD pro DIO (dopravně inženýrské opatření), PD pro DIR (dopravně
inženýrské rozhodnutí), pořízení výkresů studií pro investiční záměry, předjednání záměrů
s PČR, HZS, dle skutečně odpracovaných hodin v hodinové sazbě 160,- Kč a maximálním
rozsahu 300,0 hod/1 rok.
b. Milan Matoušek, uzavření Dohody o pracovní činnosti na dobu určitou od 1.1.2019 do
31.12.2019 s následujícím vymezením pracovní činnosti – průběžné ověřování stavu
komunikací, chodníků a zeleně, jednak z hlediska možných závad ve schůdnosti (sjízdnosti)
komunikací a chodníků včetně dopravního značení a dále z hlediska jejich neoprávněného
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užívání třetími subjekty, provádění kontrol při záboru chodníku či veřejné zeleně v katastru
městské části Praha-Kunratice dle skutečně odpracovaných hodin příp. opravy a montáž
značení a dopravních zařízení, drobné opravy zpevněných ploch, práce dle zadání referátu
dopravy a investic. původně: v hodinové sazbě 87,- Kč/hod v maximálním rozsahu 20,0 hod
týdně.
2.3/4
Tajemnici ÚMČ zajistit realizaci tohoto usnesení.

ukládá

K bodu 4
Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2019 pro Základní školu Kunratice
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.4/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2019 pro Základní školu Kunratice, Praha 4,
Předškolní 420 v celkové výši 4 500,0 tis. Kč na provozní náklady v členění uvedeném v Příloze
č. 1 k tomuto bodu;
-návrh, aby závaznými ukazateli byly určeny skupiny syntetických účtů;
- Odpisový plán ZŠ pro rok 2019 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu;
2.4/2
schvaluje
- rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2019 pro Základní školu Kunratice, Praha 4,
Předškolní 420 v celkové výši 4 500,0 tis. Kč na provozní náklady v členění uvedeném v Příloze
č. 1 k tomuto bodu, závaznými ukazateli jsou skupiny syntetických účtů;
- Odpisový plán ZŠ pro rok 2019 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu.

K bodu 5
Návrh rozpočtu na rok 2019 Základní školy Kunratice, Předškolní 420 a návrh rozpočtu
doplňkové činnosti ZŠ roku 2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.5/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2019 Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
s náklady ve výši 49 612,0 tis. Kč, výnosy ve výši 49 612,0 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze
k tomuto bodu;
- návrh rozpočtu doplňkové činnosti na rok 2019 Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní
420 s náklady ve výši 3 884,0 tis. Kč, výnosy ve výši 4 485,0 tis. Kč, výsledkem hospodaření ve
výši 601,0 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze k tomuto bodu;
-návrh, aby závaznými ukazateli byly určeny skupiny syntetických účtů.
2.5/2
schvaluje
- rozpočet hlavní činnosti na rok 2019 Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 s náklady
ve výši 49 612,0 tis. Kč, výnosy ve výši 49 612,0 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze k tomuto
bodu;
- rozpočet doplňkové činnosti na rok 2019 Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
s náklady ve výši 3 884,00 tis. Kč, výnosy ve výši 4 485,0 tis. Kč, výsledkem hospodaření ve výši
601,0 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze k tomuto bodu;
-závaznými ukazateli jsou skupiny syntetických účtů.
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K bodu 6
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Kunratice na období let 2020-2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.6/1
bere na vědomí
návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Kunratice, Předškolní 420 na období let
2020-2021 v členění podle Přílohy k tomuto bodu.
2.6/2
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Kunratice, Předškolní 420 na období let 2020-2021
v členění podle Přílohy k tomuto bodu.
K bodu 7
Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2019 pro Mateřskou školu Kunratice
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.7/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku MČ roku 2019 pro Mateřskou školu Kunratice, Praha
4, Předškolní 880 v celkové výši 1 513,0 tis. Kč na provozní náklady v členění uvedeném v Příloze
č. 1 k tomuto bodu, závaznými ukazateli jsou skupiny syntetických účtů;
-Odpisový plán pro rok 2019 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu.
2.7/2
schvaluje
rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2019 pro Mateřskou školu Kunratice, Praha 4,
Předškolní 880 v celkové výši 1 513,0 tis. Kč na provozní náklady v členění uvedeném v Příloze
č. 1 k tomuto bodu, závaznými ukazateli jsou skupiny syntetických účtů;
-Odpisový plán pro rok 2019 uvedený v Příloze č. 2 k tomuto bodu.

K bodu 8
Návrh rozpočtu na rok 2019 Mateřské školy Kunratice
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
23.8/1
bere na vědomí
- návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2019 Mateřské školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 880
s náklady ve výši 17 226,0 tis. Kč, výnosy ve výši 17 226,0 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze
k tomuto bodu;
-návrh, aby závaznými ukazateli byly určeny skupiny syntetických účtů.
2.8/2
schvaluje
-rozpočet hlavní činnosti na rok 2019 Mateřské školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 s náklady
ve výši 17 226,0 tis. Kč, výnosy ve výši 17 226,0 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze k tomuto
bodu;
-závaznými ukazateli jsou skupiny syntetických účtů.

K bodu 9
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Kunratice na období let 2020-2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.9/1
bere na vědomí
návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Kunratice, Předškolní 880 na období let
2020-2021 v členění podle Přílohy k tomuto bodu.
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2.9/2
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Kunratice, Předškolní 880 na období let 2020-2021
v členění podle Přílohy k tomuto bodu.
K bodu 10
Návrh rozpočtu MČ Praha Kunratice na rok 2019 v hlavní činnosti
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.10/1
bere na vědomí
- návrh na zapojení do rozpočtu 1 122,0 tis. Kč z fondu Domu s Chráněnými byty;
- návrh rozpočtu MČ Praha Kunratice na rok 2019 v hlavní činnosti podle Přílohy č. 1 a č. 2
tohoto usnesení:
objem příjmů celkem ve výši
54 131,0 tis. Kč
objem výdajů celkem ve výši
80 527,0 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů, plánovaný schodek, ve výši
-26 396,0 tis. Kč
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída 8/
- závazné ukazatele podle Přílohy č. 2;
2.10/2
schvaluje
- zapojení do rozpočtu 1 122,0 tis. Kč z fondu Domu s Chráněnými byty;
- rozpočet MČ Praha Kunratice na rok 2019 v hlavní činnosti podle Přílohy č. 1 a č. 2 tohoto
usnesení:
54 131,0 tis. Kč
objem příjmů celkem ve výši
objem výdajů celkem ve výši
80 527,0 tis. Kč
-26 396,0 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů, plánovaný schodek, ve výši
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída 8/
- závazné ukazatele podle Přílohy č. 2;
2.10/3
ukládá
- starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.2.2019.

K bodu 11
Návrh finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha Kunratice na rok 2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.11/1
bere na vědomí
-návrh finančního plánu hospodářské činnosti MČ pro rok 2019
výnosy
11 762 000,0 Kč
náklady
2 786 000,0 Kč
hospodářský výsledek před zdaněním
8 976 000,0 Kč
2.11/2
finanční plán hospodářské činnosti MČ pro rok 2019
výnosy
náklady
hospodářský výsledek před zdaněním

schvaluje
11 762 000,0 Kč
2 786 000,0 Kč
8 976 000,0 Kč

2.11/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.2.2019.
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K bodu 12
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha Kunratice na období let 2020 až 2024
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.12/1
bere na vědomí
návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha Kunratice na období let 2020 až 2024 podle
Přílohy k tomuto bodu.
2.12/2
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha Kunratice na období let 2020 až 2024 podle Přílohy
k tomuto bodu.
2.12/3
ukládá
starostce MČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.2.2019.

K bodu 13
2.13a Změna rozpočtu č. 23., zvýšení o dar 10,0 tis. Kč
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.13a/1
schvaluje
změnu rozpočtu č. 23., zvýšení o dar 10,0 tis. Kč na podporu akce Rozsvěcení vánočního
stromu:
Příjem:
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 2321 přijaté neinvestiční dary
10,0 tis. Kč
Výdaj:
par. 3319 záležitosti kultury, pol. 5169 nákup ostatních služeb
10,0 tis. Kč
2.13a/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 11.1.2019.

2.13b Úprava rozpočtu č. 23. v par. 3632 pohřebnictví-úprava položky zařazení zhotovené
náhrobní desky
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.13b/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 23. v par. 3632 pohřebnictví-úprava položky zařazení zhotovené náhrobní
desky historického hrobu:
v par. 3632 pohřebnictví
snižuje se pol. 5171 opravy a udržování
-58,0 tis. Kč
přesouvá se na pol. 6121 budovy, haly, stavby
58,0 tis. Kč
2.13b/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 11.1.2019.

2.13c Úprava rozpočtu č. 24. přesun z par. 3419, rezerva z odvodu z her vytvořená převodem
z roku 2017
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.13c/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 24. přesun z par. 3419, rezerva z odvodu z her vytvořená převodem z roku
2017:
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snižuje se:
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5901nespecifikované rezervy
přesouvá se na:
par. 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace,
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
Obě strany UZ 98.
Uvolněné vlastní zdroje budou převedeny do všeobecné rezervy.

-229,0 tis. Kč

229,0 tis. Kč

2.13c/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 11.1.2019.

2.13d Úprava rozpočtu č. 25. úprava metodického zařazení dotace pod jiný paragraf
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.13d/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 25. úprava metodického zařazení dotace pod jiný paragraf-dotace pro
Thomayerovu nemocnici:
snižuje se:
par. 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo,
pol. 5339 neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
-10,0 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3599 ostatní zdravotnická činnost,
pol. 5339 neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
10,0 tis. Kč
Obě strany UZ 98.
2.13d/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 11.1.2019.

2.13e Úprava rozpočtu č. 26. přesun 20,0 tis. Kč v par. 3314 knihovna mezi položkami
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.13e/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 26. přesun 20,0tis. Kč v par. 3314 knihovna mezi položkami 5139 a 5137:
v par. 3314 činnosti knihovnické snižuje se:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
-20,0 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5139 nákup materiálu
20,0 tis. Kč
2.13e/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 11.1.2019.

2.13f Úprava rozpočtu č. 27. přesun 18,0 tis. Kč v par. 2212 silnice mezi položkami
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.13f/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 27. přesun 18,0 tis. Kč v par. 2212 silnice mezi položkami:
v par. 2212 silnice
snižuje se pol. 5169 nákup ostatních služeb
-18,0 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5139 nákup materiálu
18,0 tis. Kč
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2.13f/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 11.1.2019.

2.13g Úprava rozpočtu č. 28. přesun 35,0 tis. Kč v par. 6171
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.13g/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 28. přesun 35,0 tis. Kč v par. 6171:
v par. 6171 činnost místní správy se snižuje:
pol. 5167 služby školení a vzdělávání
přesouvá se na:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
pol. 5171 opravy a udržování

-35,0 tis. Kč
9,0 tis. Kč
26,0 tis. Kč

2.13g/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 11.1.2019.

2.13h Úprava rozpočtu č. 29., úprava metodického zařazení položek v par. 3111
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.13h/1
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 29., úprava metodického zařazení položek v par. 3111:
v par. 3111 mateřské školy se snižuje:
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku
-310,5 tis. Kč
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku, UZ 98
189,5 tis. Kč
celkem
500,0 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 6121 budovy, haly, stavby
310,5 tis. Kč
pol. 6121 budovy, haly, stavby, UZ 98
189,5 tis. Kč
celkem
500,0 tis. Kč
2.13h/2
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 11.1.2019.

K bodu 14
Pověření k provedení rozpočtových opatření v době od 18.12. do 31.12.2018
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.14/1
bere na vědomí
- návrh na udělení předběžného souhlasu k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a
předsedovi finančního výboru v období od 18.12.2018 do 31.12.2018 až do výše 100,0 tis. Kč. Při
překročení této hranice až do 200,0 tis. Kč bude k souhlasu třeba ještě jednoho dalšího člena
výboru. V případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy odsouhlasí rozpočtová opatření za
finanční výbor dva členové;
- návrh schválit postup podle zákona 250/2000 Sb. §16 odst. 4 pro přijetí nebo vrácení účelových
transferů od nebo prostřednictvím HMP v souladu s obdrženými pokyny.
2.14/2

vydává
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- předběžný souhlas k provedení rozpočtových opatření starostce MČ a předsedovi finančního
výboru v období od 18.12.2018.do 31.12.2018 až do výše 100,0 tis. Kč. Při překročení této hranice
až do 200,0 tis. Kč bude k souhlasu třeba ještě jednoho dalšího člena výboru. V případě
nepřítomnosti nebo nemoci předsedy odsouhlasí rozpočtová opatření za finanční výbor dva
členové.
2.14/3
schvaluje
postup podle zákona 250/2000 Sb. §16 odst. 4 pro přijetí nebo vrácení účelových transferů zejména
od nebo prostřednictvím HMP v souladu s obdrženými pokyny.
2.14/4
ukládá
starostce a předsedovi finančního výboru předložit zprávu o provedených rozpočtových opatřeních
na prvním zasedání Zastupitelstva MČ v roce 2019.
K bodu 15
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 1423/4 v k.ú. Šeberov a parc. č. 1850/3 v k.ú.
Kunratice od ÚZSM
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.15./1
schvaluje
bezúplatné nabytí nemovitých věcí uzavřením smlouvy o bezúplatném nabytí pozemků parc.č.
1423/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 108 m2, k.ú. Šeberov, území MČ Praha-Kunratice, a
parc. č. 1850/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 135 m2, v k.ú. Kunratice,
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu-Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy městské části PrahaKunratice.
2.15./2

ukládá

starostce podepsat předloženou smlouvu do 30 dnů od doručení originálů od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.

K bodu 16
Návrh na pořízení změny ÚPn na pozemcích parc. č. 1876/1, 2366/17
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.16./1
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 1876/1-4, 2366/1, 2366/14-15,
2366/22, 2366/24-27, 2366/17, 2366/28-29 a 2366/31 spočívající ve změně funkce PS (sady,
zahrady a vinice) na funkční plochu SV (výroby, skladování a distribuce).
2.16./2

nesouhlasí

s návrhem na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 1876/3-4, 2366/14-15,
2366/25-27, 2366/17, 2366/28-29 a 2366/31 spočívající ve změně funkce PS na funkční plochu
SV.
2.16./3
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru územního rozvoje MHMP do
31.1.2019.
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K bodu 17
Návrh na pořízení změny ÚPn na pozemku parc. č. 1109/1
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.17./1.
nesouhlasí
s návrhem na pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 1109/1 spočívající ve změně
funkce ZMK (zeleň městského typu) na funkční plochu OB-A (čistě obytná).
2.17./2.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru územního rozvoje MHMP do
31.1.2019.

K bodu 18
Sloučení vlastnictví pozemků a stavby
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
2.18./1.
dopis Pavla Urbana čj. 2884/2018.

bere na vědomí

2.18./2
ukládá
starostce jednat s Františkem Staňkem o ceně budovy bývalého kravína na parcele č.1540 a části
pozemku parc.č.2356/3.

Ověřovatelé:

Ing. Karel Fíla M.Sc. .................................................

Milan Matoušek

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

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice
zápis vyhotoven dne: 19. 12. 2018
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