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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KUNRATICE 

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

Praha 4 - Kunratice 

 

ZÁPIS 

z 6. zasedání Finančního výboru ze dne 25.11.2019 od 18.00 hod. 

 

Přítomni: Ing. Klíma Karel, Ing. Kovář Jan, Ing. Mgr. Rybín Petr, p. Horký Vladimír, 

Ing. Vrba jaroslav 

Omluveni:       Doc.Ing. Mertlík Pavel CSc., Ing. Kokeš Jaroslav 

Hosté: Ing.Alinčová Lenka, p. Hýža Ivan 

Zapisovatel:  Ing. Vomáčková Blanka  

 

I. Zahájení 

Ing. Klíma konstatoval počet přítomných 5 členů, finanční výbor (dále jen FV)  je 

usnášeníschopný, poté jednání zahájil.  

Program byl předložen, připomínky nebyly vzneseny. 

1. Změna rozpočtu 2019 č. 26., přijaté dary 

2. Změna rozpočtu 2019 č. 27. transfer pro ZŠ a MŠ - dotace z programu OP PPR –integrace 

žáků s odlišným mateřským jazykem 

3. Změna rozpočtu 2019 č. 28. transfer pro MŠ - dotace z programu OP VVV – Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ 

4 Neinvestiční příspěvek MČ na rok 2020 pro Základní školu a Mateřskou školu 

5. Rozpočet na rok 2020 Základní školy a Mateřské školy 

6. Střednědobý výhled na období 2021-2022 Základní školy a Mateřské školy 

7. Rozpočet Městské části Praha Kunratice na rok 2020 

8. Plán hospodářské činnosti Městské části Praha Kunratice na rok 2020 

9. Ostatní náměty 

 

 

1) Změna rozpočtu 2019 č. 26., přijaté dary 

Ing. Klíma přednesl návrh změny rozpočtu č. 26. V průběhu listopadu MČ obdržela dva dary 

finančních prostředků. Jedná se o neinvestiční dar 3 000,0 Kč účelově určený na podporu 

akce Rozsvěcení vánočního stromu před radnicí MČ v prosinci 2019. Druhým je poskytnutí 

finanční částky 20 000,0 Kč na Přemístění a obnovu válečného hrobu-pomníku, pozemek č. 

2417/2 k.ú. Kunratice. O prostředky bude zvýšen par. 3319 záležitosti kultury a par. 3632 

pohřebnictví. Ing. Alinčová uvedla doplňující informace.  

Připomínky nebyly vzneseny. FV doporučil Zastupitelstvu MČ návrh schválit. 

 

 

2) Změna rozpočtu 2019 č. 27. transfer pro ZŠ a MŠ - dotace z programu OP PPR –

integrace žáků s odlišným mateřským jazykem 

Ing. Klíma rekapituloval návrh na změnu rozpočtu č. 27. ZHMP schválilo usnesením č. 11/1 
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z 14.11.2019 neinvestiční dotaci v rámci Operačního programu Praha-pól růstu (OPP PR) pro 

ZŠ a MŠ Kunratice na Podporu integrace žáků s odlišným mateřským jazykem v celkové výši 

1 659,0 tis. Kč. Jde o dotace s podílem EU a HMP. Část pro ZŠ činí 1 368,2 tis. Kč a pro MŠ 

290,8 tis. Kč. Změna bude pořízena s účelovými znaky, číslem akce podle předpisu HMP. 

Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí návrh změny rozpočtu č. 27. 

 

 

3) Změna rozpočtu 2019 č. 28. transfer pro MŠ - dotace z programu OP VVV – Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ 

Předložený návrh byl ing. Klímou přednesen. Rada HMP schválila usnesením č. 2481 

z 18.11.2019 poskytnutí Mateřské škole Kunratice neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu-

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu OP VVV – Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony  v celkové výši 513,2 tis. Kč, v tom podíl 

MŠMT 256,6 tis. Kč, podíl EU 256,6 tis. Kč.  

Změna bude pořízena s účelovými znaky, čísly akce podle předpisu HMP. 

Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí návrh změny rozpočtu č. 28. 

 

 

4) Neinvestiční příspěvek MČ na rok 2020 pro Základní školu a Mateřskou školu 

Ředitelé obou PO návrhy předložili, ing. Klíma návrhy komentoval podle předložených 

příloh.  

Základní škola: celková výše vychází z údajů roku 2019 a je stejná jako v roce 2019, činí 

4 500,0 tis. Kč. 

Mateřská škola: celková výše také vychází z údajů roku 2019 a je stejná jako v roce 2019, činí 

1 513,0 tis. Kč 

Obě částky jsou v návrhu rozpočtu MČ 2020, par. 3113 a 3111, pol. 5331 

FV vzal na vědomí návrh neinvestičního příspěvku MČ na rok 2020 pro Základní školu 

a Mateřskou školu Kunratice. 

 

 

5) Rozpočet na rok 2020 Základní školy a Mateřské školy 

Ing. Klíma komentoval návrhy ředitelů obou příspěvkových organizací podle předložených 

příloh.   

Základní škola: Ředitel Základní školy Kunratice předložil návrh rozpočtu na rok 2020 

v členění podle syntetických účtů s náklady ve výši 53 790,0 tis. Kč, výnosy ve výši 53 790,0 

tis. Kč. Ve výnosech je zahrnut neinvestiční příspěvek zřizovatele 4 500,0 tis. Kč. Příloha 

obsahuje také návrh rozpočtu doplňkové činnosti školy.  

Mateřská škola: Návrh ředitelky Mateřské školy zahrnuje náklady ve výši 18 889,8 tis. Kč, 

výnosy ve výši 18 889,8 tis. Kč. 

Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí návrh rozpočtu na rok 2020 Základní 

školy a Mateřské školy 
 

 

6) Střednědobý výhled na období 2021-2022 Základní školy a Mateřské školy 

Střednědobý výhled na období 2021-2022 je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky 

následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a 

výnosy v jednotlivých letech. Od obou PO byl předložen a ing. Klímou uveden. 

Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

na období 2021-2022 Základní školy a Mateřské školy. 
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7) Rozpočet Městské části Praha Kunratice na rok 2020 

Ing. Klíma uvedl, že účastníci návrh rozpočtu MČ na rok 2020 v plném znění podle 

rozpočtové skladby obdrželi a předal slovo starostce ing. Alinčové. Ing. Alinčová zmínila 

příjmovou stranu, kde dochází ke změně výpočtu daně z nemovitých věcí, struktura zůstává 

stejná jako v předešlých letech. Výdajovou stranu komentovala zejména v oblasti investic, 

kde je i nadále vysoký podíl nákladů na rekonstrukce komunikací. Revitalizace rybníka 

Ohrada  byla zahájena a provedena bude podle uzavřené SOD. Prioritou je rekonstrukce 

rozvodů vody a kanalizace v objektu Mateřské školy. Informovala o dopadu změn legislativy 

na pokračování dostavby sportovišť v Základní škole. Rozpočet zahrnuje zpracování 

dokumentace prostorového řešení areálu fotbalového hřiště. Dále výstavbu chodníků na 

hřbitově, obnovu a dovybavení dětských hřišť, instalaci nádrží na jímání dešťových vod 

v Domě s chráněnými byty a rekonstrukci hasičské zbrojnice. Po rekonstrukci komunikací se 

MČ zaměří na výsadbu stromů. Nadále budou podporovány kulturní akce pro občany vč. 

seniorů. Do rozpočtu jsou zapojeny úspory vlastních finančních prostředků minulých let. Po 

diskuzi ing. Klíma bod uzavřel. 

Připomínky k návrhu rozpočtu MČ na rok 2020 nebyly vzneseny. FV doporučil 

Zastupitelstvu MČ návrh schválit. 

 

 

8) Plán hospodářské činnosti Městské části Praha Kunratice na rok 2020 

FV projednal předpoklad výnosů podle jmenovitého soupisu nájemců a uzavřených 

nájemních smluv s částkami nájemného tak jak je předpokládán pro rok 2020. Jedná se o 

pronájmy v Domě s chráněnými byty, pronájmy ostatních nebytových prostor, pronájmy 

pozemků.  

K návrhu plánu hospodářské činnosti MČ na rok 2020 nebyly vzneseny připomínky. FV 

doporučil Zastupitelstvu MČ návrh schválit. 

 

 

9.1) Ostatní náměty 

V návaznosti na námět uvedený v bodě 9. předešlého jednání FV ze dne 14.10.2019, ohledně 

nájemních smluv hospodářské činnosti MČ, podal ing. Klíma návrh, aby finančnímu výboru  

byly předloženy k posouzení finančním výborem tyto nájemní smlouvy: 

-Smlouva o nájmu pozemku mezi MČ Praha Kunratice a společností CEMEX Czech 

Republic, k.s. 

- Smlouva o nájmu pozemku mezi MČ Praha Kunratice a společností AUTO GRUBER, s. 

s r.o. jako nástupcem fy FAHO, s. s  r.o.   

Odkazy na smlouvy z evidence MČ budou členům po tomto jednání zaslány.  

Ing. Klíma nechal o návrhu hlasovat. 

Hlasování:      Přítomno: 5      Pro: 5     Proti: 0     Zdržel se: 0    

Návrh byl přijat. 

 

 

9.2) Ostatní náměty 

Ing. Klíma navázal na bod 1) předešlého jednání FV ze dne 14.10.2019 ohledně smlouvy na 

údržbu veřejné zeleně MČ s organizací Petr Richter – Lesnická a zahradnická firma. Vyzval k 

přečtení písemného vyjádření člena FV k možnosti existence vad smlouvy. K tomu předložila 

ing. Alinčová všem členům písemná vyjádření právníka a právnické osoby z oblasti veřejných 

zakázek.  

Po diskuzi ing. Klíma téma shrnul s tím, že východiskem k odstranění pochybností je zadat 

posouzení souladu uvedené smlouvy se zákonnými podmínkami veřejných zakázek. 
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FV doporučuje odpovědným orgánům MČ zadat nezávislému objektu právní audit na 

splnění zákonných podmínek zadávacího řízení a platnost smlouvy na veřejnou 

zakázku. 

II. Závěr 

Ing. Klíma sdělil časový plán jednání FV pro rok 2020 na dny: 

2. března 2020 od 18,00 hod. 

1. června 2020 od 18,00 hod. 

7.září 2020 od 18.00 hod. 

2. listopadu 2020 od 18.00 hod. 

 

Ověřovatelem zápisu byl určen pan ing. Jan Kovář  

 

Ing. Klíma jednání ukončil, poděkoval účastníkům. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Blanka Vomáčková                                  Ověřil: Ing. Jan Kovář 

 

 

 

 

 

Předseda finančního výboru: 

Ing. Karel Klíma 

 

 


