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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KUNRATICE 

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

Praha 4 - Kunratice 

ZÁPIS 

z 8. zasedání Finančního výboru ze dne 14.6.2021 od 18.00 hod. 

 

Přítomni: Ing. Klíma Karel, Ing. Kovář Jan, Ing. Kokeš Jaroslav, Ing. Čihák Pavel 

Omluveni:       Doc.Ing. Mertlík Pavel CSc. 

Hosté:   p. Hýža Ivan, místostarosta 

Zapisovatel:  Ing. Vomáčková Blanka  

 

I. Zahájení a jednání 

Ing. Klíma informoval, že došlo ke změně ve složení finančního výboru (dále jen FV), novým 

členem je pan ing. Pavel Čihák.  

Dále ing. Klíma konstatoval počet přítomných 4 členů, FV je usnášeníschopný, poté jednání 

zahájil podle podkladů, které byly všem členům doručeny: 

Poskytnutí slevy na nájemném v důsledku pandemie 

Závěrečný účet městské části Praha Kunratice za rok 2020 

 

1) Ing. Klíma vyzval přítomného místostarostu pana Hýžu, aby informoval o návrhu na slevu 

na nájemném nebytových prostor a pozemků. Pan místostarosta rekapituloval dokumenty, které 

všichni členové obdrželi, a to: 

-žádost společnosti Party Catering, s. s r.o. 

-žádost společnosti Auto-Gruber, s. s r.o. 

-Stanovisko Ministerstva vnitra z 1.4.2020 k možnostem obcí dočasně snížit nájemné 

z obecního majetku v době trvání nouzového stavu 

Zdůvodnil návrh poskytnutí dočasné slevy na nájemném ve výši 6/7 z měsíční platby 

nájemného společnosti Zařízení školního stravování Party Catering, s.r.o. vzhledem k tomu, že 

uzavřením škol přišel nájemce o 6/7 zakázek. V případě ukončení nájmu této společnosti by 

MČ neměla zajištěné stravování seniorů v DCHB. 

Zdůvodnil návrh na poskytnutí slevy na nájemném společnosti Auto Gruber, s.r.o. za období 

od 1.1. do 11.4.2021 ve výši 50% z měsíčního nájemného vzhledem k tomu, že činnost byla 

ochromena a obrat poklesl o cca 50%. 

Dále pan místostarosta uvedl. že bylo kontrolováno, že v době nouzového stavu nebyla 

provozována činnost kadeřnictví a pedikůry zajišťující tyto služby v Domě s chráněnými byty 

a je také navržena sleva na nájemném. 

FV vzal na vědomí žádosti o slevu na nájemném a ztotožňuje se s návrhem dočasné slevy 

6/7 měsičního nájmu u spol. Party Catering a dočasné slevy 50% měsíčního nájmu 

společnosti Auto Gruber. 

 

2) Ing. Klíma rekapituloval obsah předloženého návrhu Závěrečného účtu MČ za rok 2020,  

v diskusi byly zodpovězeny dotazy.  

Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí návrh Závěrečného účtu MČ za rok 2020 

a doporučil Zastupitelstvu souhlasit s hospodařením roku 2020 bez výhrad.  
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3) V rámci volné diskuse byla zmíněna obdržená daň z nemovitosti v roce 2020. Daň 

z nemovitých věcí je daňovým příjmem obce. Pan místostarosta uvedl, že prioritou MČ je užití 

příjmu z daně z nemovitosti na investiční výdaje MČ. V roce 2020 činily tyto výdaje 32 528,09 

tis. Kč. V diskusi byl vznesen podnět, aby v kontaktu s MHMP byl blíže rozlišen poměr plátců 

fyzických osob a komerčních plátců daně z nemovitosti.  

 

 

II. Závěr 

Ing. Klíma sdělil, že další časový plán jednání FV bude řešen v závislosti na hygienických 

podmínkách. 

 

Ověřovatelem zápisu byl určen pan ing. Pavel Čihák 

 

Ing. Klíma jednání ukončil, poděkoval účastníkům. 

 

 

Zapsala: Ing. Blanka Vomáčková                                  Ověřil: Ing. Pavel Čihák 

 

 

 

 

Předseda finančního výboru: 

Ing. Karel Klíma 


