MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KUNRATICE
Úřad Městské části Praha Kunratice, K Libuši 7/10, 148 23
Praha 4 - Kunratice
ZÁPIS
z 4. zasedání Finančního výboru ze dne 3.6.2019 od 18.00 hod.

Přítomni:

Ing. Klíma Karel, Ing. Běhalová Božena, CSc., Ing. Kokeš Jaroslav, Ing. Kovář
Jan, Ing. Langr Miloš, Ing. Mgr. Rybín Petr, p. Vaníček Vilém, Ing. Vrba
Jaroslav, p. Weisová Silvie

Omluveni:

Ing. Černý Pavel, p. Horký Vladimír, Doc. Ing. Mertlík Pavel, CSc.

Hosté:

Ing. Alinčová Lenka, p. Hýža Ivan, Ing. Fíla Karel, M.Sc.

Zapisovatel: Ing. Vomáčková Blanka

I. Zahájení
Ing. Klíma konstatoval počet přítomných 9 členů, finanční výbor (dále jen FV) je
usnášeníschopný, poté jednání zahájil.
Účastníci obdrželi předem podklady pro jednání, k tomu ing. Klíma vznesl připomínku, že
doba na prostudování byla krátká a doporučil, aby pro následná jednání byly podklady
zasílány 7 dní přede dnem jednání. Dále navrhl zveřejňovat zápisy z jednání FV, počínaje
tímto, na webových stránkách MČ Kunratice. Všichni členové včetně přítomných hostů
souhlasili.
Program byl předložen v podkladu pro jednání a doplněn podle dodatku k podkladům.
Námitky proti programu ani jiný návrh programu nebyl vznesen.
1. Změna rozpočtu č. 8, dotace HMP 24,1 tis. Kč na zkoušky odborné způsobilosti
2. Úprava rozpočtu č. 9., přesun a posílení par. 3412 hřiště SK Slovan
3. Úprava rozpočtu č. 10., přesun 13,0 tis. v par. 3632 hřbitov
4. Úprava rozpočtu č. 11., přesun 21,0 tis. v par. 3639 el.rozvaděče Golčova 28
5. Změna rozpočtu č. 9. dotace HMP na posílení mzdových prostředků ZŠ a MŠ 4 052,5 tis.
Kč
6. Změna rozpočtu č. 10. dotace z programu OPP PR pro ZŠ a MŠ celkem 1 679,0 tis. Kč
7. Závěrečný účet MČ Praha Kunratice za rok 2018
8. Ostatní náměty
Ing. Klíma předal slovo ing. Alinčové, která podrobněji komentovala navržené změny a
úpravy rozpočtu MČ.
(poznámka k číslování rozpočtových opatření-změnami se mění celková výše rozpočtu,
úpravami dochází k vnitřním přesunům, výše rozpočtu se nemění)
1) Změna rozpočtu č. 8, dotace HMP 24,1 tis. Kč na zkoušky odborné způsobilosti
Usnesením ZHMP č. 6/3 z 25.4.2019 bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace na
přípravu a zkoušky odborné způsobilosti 24,1 tis. Je účelová, podléhá vypořádání.
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Příjem: par. 6330, pol. 4137 převody mezi HMP a MČ, UZ 81
24,1 tis. Kč
Výdaj: par. 6171, pol. 5167 služby školení a vzdělávání, UZ 81
24,1 tis. Kč
Opatření bylo předepsáno provést v rozpočtovém období květen, je realizováno v kompetenci
starostky podle usnesení ZMČ č. 4.10 z 29.4.2019.
Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí změnu č. 8.
2) Úprava rozpočtu č. 9., přesun a posílení par. 3412 hřiště SK Slovan
V roce 2018 byla provedena výměna stožárů ochranných sítí hřiště SK Slovan a letos by měla
pokračovat na straně hřiště směrem k obytným domům. Pro potřebný výdaj 250,0 tis. Kč je
možno přesunout uvolněné vlastní zdroje 152,5 tis. Kč v par. 3412 a doplnit přesunem
z rezerv o 97,5 tis. Kč. Přesun celkem 250,0 tis. Kč na par. 3412, pol. 5171 opravy a
udržování.
Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí návrh úpravy č. 9.
3) Úprava rozpočtu č. 10., přesun 13,0 tis. v par. 3632 hřbitov
V rozpočtu je zahrnuta rekonstrukce historického hrobu na hřbitově. Částka 200,0 tis.
umožňuje nad vlastní rekonstrukci hrobu pořídit i kamenické práce na zhotovení 5 kusů
žulových patníků k rozptylové loučce v ceně 12,1 tis. Kč. Je navržen přesun 13,0 tis. uvnitř
paragrafu 3632:
snižuje se pol. 6121 budovy, haly, stavby
-13,0 tis. Kč
přesouvá se na pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
13,0 tis. Kč
Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí návrh úpravy č. 10.
4) Úprava rozpočtu č. 11., přesun 21,0 tis. v par. 3639 el. rozvaděče Golčova 28
V rozpočtu zahrnuté zvýšení kapacity rozvodné skříně v objektu čp. 28 Golčova bylo již
řešeno úpravou č. 8., bylo pořízeno 5 kusů přenosných rozvaděčů a kabely, umožňující
připojení čp. 28 a radnice pro potřeby kulturních akcí. Návazně byly opraveny stávající
kabely a pořízeny další 2 rozvaděče v ceně 20 649,0 Kč, odpovídá položce 5137. Celkově
došlo k úspoře.
V par. 3639 komunální služby a územní rozvoj
se snižuje:
pol. 6121 budovy, haly, stavby
-21,0 tis. Kč
přesouvá se na:
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
21,0 tis. Kč
Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí návrh úpravy č. 11.
5) Změna rozpočtu č. 9. dotace HMP na posílení mzdových prostředků ZŠ a MŠ 4 052,5
tis. Kč
Usnesením ZHMP č. 7/36, bod I/3 z 24.5.2019 bylo schváleno poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol vč. podpory
pracovníků ve stravování, budou vyplaceny ve dvou zálohách, a to k 31.7. a 31.10.2019. MČ
prostředky po obdržení obratem převede organizacím. Změna bude provedena podle předpisu
MHMP.
Pro ZŠ činí dotace 3 082,5 tis. Kč, v tom na stravování 389,2 tis. Kč
Pro MŠ činí 970,0 tis. Kč, v tom stravování 165,2 tis. Kč.
Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí návrh změny č. 9.
6) Změna rozpočtu č. 10. dotace z programu OPP PR pro ZŠ a MŠ celkem 1 679,0 tis.
Kč
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ZHMP schválilo usnesením č. 7/14 z 23.5.2019 dotace z programu Operační program Prahapól růstu dotace s podílem EU a HMP pro základní a mateřskou školu Kunratice.
Pro ZŠ se jedná o projekt Zajištění vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti a kompetence
žáků na ZŠ Kunratice a dotace činí 1 086,3 tis. Kč.
U MŠ se jedná o projekt Rozvoj polytechnické výuky a EVVO na MŠ Kunratice a částka činí
592,7 tis. Kč. (Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta)
Jde o podíly EU a HMP, obě dotace mají i investiční část-změna bude provedena podle
předpisu MHMP s uvedením účelových znaků a čísel programu.
Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí návrh změny č. 10.
7) Závěrečný účet MČ Praha Kunratice za rok 2018
Návrh Závěrečného účtu 2018 byl vč. příloh předložen.
FV vzal na vědomí návrh závěrečného účtu a opatření obsažená v Příkaze starostky
z 11.4.2019 k odstranění méně závažných nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
MČ za rok 2018.
Návrh usnesení
FV doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha Kunratice souhlasit
- s hospodařením MČ roku 2018 uvedeným v Závěrečném účtu v bodech I. až XI.
s výhradami ke zjištěným méně závažným chybám a nedostatkům uvedeným ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha Kunratice za rok 2018 Odboru kontrolních
činností MHMP
- s opatřeními k odstranění zjištěných méně závažných chyb a nedostatků tak jak jsou
uvedena v Příkaze starostky ze dne 11.4.2019.
Ing. Klíma dal hlasovat o návrhu
Hlasování:
Přítomno: 9
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
8. Ostatní náměty
8a) Ing. Klíma, v návaznosti na předešlé jednání, kdy doporučil členům předložit náměty pro
další činnost, konstatoval, že ze strany účastníků nebyl jiný námět přednesen.
Uvedl tedy svůj návrh, aby byl předložen soupis nemovitého majetku, který je ve správě
městské části.
Zmíněny byly smlouvy o pronájmu, výběrová řízení u velkých zakázek. Pan místostarosta
Hýža podrobně popsal postup řízení u zadávání veřejných zakázek.
Pan místostarosta ing. Fíla uvedl, že MČ při rozhodování postupuje v souladu
s dlouhodobými dokumenty, v současné době bude zpracován strategický plán a další
dokumenty vztahující se k budoucímu rozvoji MČ.
Závěrem k tomuto tématu ing. Klíma žádá o předložení soupisu nemovitého majetku,
který je ve správě městské části, žádá tajemnici FV, ing. Vomáčkovou, o předání jemu
do cca 15.8.2019 s ohledem na termín jednání FV 16.9.2019.
Námitky nebyly vzneseny.
8b) Předložena byla žádost ředitele Základní školy o odpis pohledávky 27 600,0 Kč za
pronájem haly z roku 2015. V letech 2015-2018 škola učinila veškerá opatření k vymožení
pohledávky. Doporučení k odpisu pohledávky uvedl i auditor ve Zprávě o kontrole
hospodaření ZŠ za rok 2018.
Ing. Klíma konstatoval, že další postup vymáhání prostřednictvím právních zástupců je
neefektivní.
Návrh usnesení
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FV z hlediska neefektivnosti dalšího vymáhání doporučuje souhlasit s odpisem pohledávky
Základní školy ve výši 27 600,0 Kč
Ing. Klíma dal hlasovat o návrhu
Hlasování:
Přítomno: 9
Pro: 8
Proti: 1
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
8c) Ing. Alinčová informovala o materiálu Pavla Vyhnánka, M.A., náměstka primátora HMP
pro oblast financí a rozpočtu zaslaném starostům městských částí, který se týká přpravované
změny obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.
II. Závěr
Ing. Klíma jednání ukončil, poděkoval účastníkům.
Ověřovatelem zápisu byl určen ing.Mgr. Petr Rybín.

Zapsala: Ing. Blanka Vomáčková

Ověřil: Ing. Mgr. Petr Rybín

Předseda finančního výboru:
Ing. Karel Klíma
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