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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KUNRATICE 

Úřad Městské části Praha Kunratice, K Libuši 7/10, 148 23   

Praha 4 - Kunratice 

 

ZÁPIS 

z 5. zasedání Finančního výboru ze dne 14.10.2019 od 18.00 hod. 

 

Přítomni: Ing. Klíma Karel, Ing. Kokeš Jaroslav, Ing. Kovář Jan, Ing. Mgr. Rybín Petr, p. 

Horký Vladimír 

Omluveni:       Ing. Vrba Jaroslav 

Hosté: p. Hýža Ivan, Ing. Fíla Karel, M.Sc. 

Zapisovatel:  Ing. Vomáčková Blanka  

 

I. Zahájení 

Ing. Klíma uvedl, že usnesením č. 7.9 z 16.9.2019 revokovalo ZMČ usnesení o počtu členů 

finančního výboru a určilo počet členů na 7, konstatoval počet přítomných 5 členů, finanční 

výbor (dále jen FV)  je usnášeníschopný, sdělil, že na jednání byl přizván místostarosta ing. 

Karel Fíla, M.Sc., poté jednání zahájil.  

  

Program byl předložen.  

Námitky proti programu ani jiný návrh programu nebyl vznesen.  

1. Informace pana místostarosty ing. Fíly, M.Sc. o smlouvě na údržbu veřejné zeleně MČ 

2. Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2018 

3. Změna rozpočtu č. 22., dotace HMP 5 000,0 tis. Kč Plošné rekonstrukce komunikací 

4. Změna rozpočtu č. 23., dotace 277,2 tis. Kč pro ZŠ z programu OP PPR a odvod 

nedočerpané dotace ZŠ roku 2018 

5. Změna rozpočtu č. 24., převod části HV VHČ 2018 do fondu Domu s chráněnými byty 

6. Změna rozpočtu č. 25. převod uvolněných vlastních zdrojů 13 000,0 tis. Kč, snížení 

schodku rozpočtu 

7. Úprava rozpočtu č. 19., posílení par. 6171 právní služby, drobný hmotný majetek, přesun 

uvolněných vlastních zdrojů z dotace z her 

8. Plnění příjmů, čerpání výdajů  

9. Ostatní náměty 

 

1) Informace pana místostarosty ing. Fíly, M.Sc. o smlouvě na údržbu veřejné zeleně 

MČ 

Ing. Klíma požádal pana místostarostu ing. Fílu o informování o smlouvě na údržbu veřejné 

zeleně MČ s organizací Petr Richter – Lesnická a zahradnická firma a předal mu slovo. 

Ing. Fíla uvedl, vzhledem k tomu, že od doby uzavření původní Smlouvy o dílo došlo ke 

značnému rozšíření rozlohy veřejné zeleně k údržbě, byl uzavřen dodatek č. 1 k SOD 

z 29.3.2019 s firmou Petr Richter-Lesnická a zahradnická firma. Je uzavřen tak, že při 

posuzování jednotlivých položek ve srovnání s katalogem cen HSV, máme ceny nižší. 
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Dodatek je podle cen z roku 2011, od té doby došlo obecně k velkému nárůstu cen, které by 

každá další smlouva obsahovala.  

Jiné, další práce provádí firma Richter na základě objednávky.  Výhodou současné smlouvy je 

i okamžitý kontakt při potřebě provést opatření, zásahy se plánují. Roční rozpočet se 

dodržuje, nikdy nebyl překročen. Účastníci byli se smlouvou seznámeni. Proběhla diskuze o 

realizaci prací fy Richter podle smlouvy a realizace prací na objednávku. 

Místostarosta Hýža všem členům výboru e-mailem zaslal odkaz na kompletní znění původní 

smlouvy i dodatku k ní z evidence MČ.  

Ing. Klíma panu místostarostovi poděkoval.  

Ing. Klíma uzavřel bod konstatováním, že FV vzal Smlouvu o údržbě veřejné zeleně MČ 

na vědomí, k problematice se FV vrátí v následujících jednáních.   

 

2) Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2018 

Předložen a projednán byl návrh rozdělení hospodářského výsledku (nerozděleného zisku) 

hospodářské činnosti MČ roku 2018, na převod části 1 300,0 tis. Kč do fondu Domu 

s chráněnými byty: 

hospodářský výsledek (nerozdělený zisk) za rok 2018 7 271 491,16 Kč 

rozděluje se takto: 

-převod do fondu Domu s chráněnými byty 1 300 000,00 Kč 

-ponechat na účtu 432 hospodářské činnosti, nerozdělený zisk 5 971 491,16 Kč 

Připomínky nebyly vzneseny. FV doporučil Zastupitelstvu MČ návrh schválit. 

  

3) Změna rozpočtu č. 22., dotace HMP 5 000,0 tis. Kč Plošné rekonstrukce komunikací 

Ing. Klíma rekapituloval návrh na změnu rozpočtu č. 22. podle předloženého materiálu.     

Usnesením ZHMP č. 9/39 dne 19.9.2019 byl schválen převod kapitálových výdajů z odboru 

MHMP pro oblast infrastruktury a technické vybavenosti na městské části.  Naše MČ 

obdržela investiční dotaci 5 000,0 tis. Kč na Plošné rekonstrukce komunikací Kunratice. 

Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí návrh změny rozpočtu č. 22. 

 

4) Změna rozpočtu č. 23., dotace 277,2 tis. Kč pro ZŠ z programu OP PPR a odvod 

nedočerpané dotace ZŠ roku 2018 

Předložený návrh změny rozpočtu č. 23. byl ing. Klímou přednesen. ZHMP schválilo 

usnesením č. 9/6 z 19.9.2019 neinvestiční dotaci 277,2 tis. Kč na projekt z Operačního 

programu Praha-pól růstu (OP PPR) pro ZŠ Kunratice, Předškolní 420 na akci „Zajištění 

vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků na ZŠ Kunratice II“.   

Projekt je spolufinancován podílem EU 154,0 tis. Kč a HMP 123,2 tis. Kč. Prostředky 

převádíme škole.  

Druhá část opatření se týká vratky nedočerpané dotace Základní škole 49,2 tis. Kč z projektu 

OP PPR „Metodická podpora, vzdělávání a zvýšení kapacit odborných pracovníků za účelem 

inkluze cizinců a menšin na ZŠ Kunratice“. 

Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí návrh změny rozpočtu č. 23. 

 

5) Změna rozpočtu č. 24., převod části HV VHČ 2018 do fondu Domu s chráněnými byty 

Část zisku hospodářské činnosti MČ roku 2018, tj. převod peněžních prostředků 1 300,0 tis. 

Kč z účtu hospodářské činnosti na účet fondu Domu s chráněnými byty, bude proveden 

změnou rozpočtu. Jedná se o zdroje, které v běžném roce zvyšují objem rozpočtových 

prostředků, ale nejsou ve stejném roce určeny k vyčerpání -nejsou zapojeny do výdajů. Proto 

zlepšují hospodářský výsledek roku 2019, bude o ně snížen původní schodek schváleného 

rozpočtu. Ing. Klíma návrh přednesl. 

Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí návrh změny rozpočtu č. 24. 
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6) Změna rozpočtu č. 25. převod uvolněných vlastních zdrojů 13 000,0 tis. Kč, snížení 

schodku rozpočtu 

Schválený rozpočet musel být sestaven se zahrnutím vlastních zdrojů na rekonstrukci 

komunikací v potřebné výši. Až v průběhu roku 2019 HMP rozhodovalo o poskytnutí dotací. 

Tím, že nám byly schváleny investiční dotace na Plošné rekonstrukce komunikací 8 000,0 tis. 

Kč a 5 000,0 tis. Kč, je možné naše zdroje uvolnit. S ohledem na to, že k pokrytí investičních 

výdajů rozpočtu jsou zapojeny úspory předešlých let, je navrženo vyvést tuto  

částku z rozpočtu a snížit tak schodek. Návrh byl ing. Klímou přednesen. 

Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí návrh změny rozpočtu č. 25. 

 

7) 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 

Předložená úprava, komentovaná ing. Klímou nezvyšuje výdaje rozpočtu. 

Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí návrh úpravy rozpočtu č. 19. 

 

8) Plnění příjmů, čerpání výdajů 

Účastníci jednání  se seznámili se stavem plnění příjmů a čerpání výdajů k 30.9.2019 podle 

předložené tabulky. 

Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí stav plnění rozpočtu k 30.9.2019. 

 

9) Ostatní náměty 

- Ing. Klíma sdělil, že podle námětu ze 4. jednání finančního výboru dne 3.6.2019 obdržel 

soupis nemovitého majetku, který je ve správě MČ Praha Kunratice podle evidence v katastru 

nemovitostí. Podal námět, aby finančnímu výboru byly předloženy tři smlouvy o pronájmu 

nemovitosti s nejvyšší roční smluvní částkou k posouzení finančním výborem o případné 

možnosti  výhodnějších podmínek. Námět se týká hospodářské činnosti MČ. 

- Z pověření starostkou informovala tajemnice FV o obdrženém stanovisku Ministerstva 

financí k výkladu § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC, o financování 

víceletých závazků MČ v rámci  rozpočtu na rozpočtový rok. 

FV vzal náměty na vědomí. 

 

 

II. Závěr 

Ing. Klíma jednání ukončil, poděkoval účastníkům. 

Termín příštího jednání finančního výboru bude určen s ohledem na termíny zasedání 

Zastupitelstva MČ, dříve stanovené datum 16.11.2019 se ruší. 

Ověřovatelem zápisu byl určen pan Vladimír Horký.  

 

 

 

Zapsala: Ing. Blanka Vomáčková                                  Ověřil: Vladimír Horký 

 

 

 

 

Předseda finančního výboru: 

Ing. Karel Klíma 
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