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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KUNRATICE 

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

Praha 4 - Kunratice 

ZÁPIS 

z 9. zasedání Finančního výboru ze dne 4.10.2021 od 17.00 hod. 

 

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

arch. Kabelová Ivana, Doc. Ing. Mertlík Pavel 

Omluveni:        

Hosté:  Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ, Hýža Ivan, místostarosta 

Zapisovatel:  Ing. Vomáčková Blanka  

 

I. Zahájení a jednání 

Ing. Klíma konstatoval počet přítomných 6 členů, finanční výbor (dále jen FV) je 

usnášeníschopný.  

Vzhledem k časovému období a potřebě přípravy na rok 2022 byl určen příští termín jednání 

FV na 29. listopadu 2021 od 17.30 hod. Předběžně dohodnuté termíny 1.11. 2021 a 6.12.2021 

se ruší.   

Po obecné informaci o časovém plánu ing. Klíma jednání zahájil. Orientační podklad  k aktuální 

ekonomické situaci MČ byl všem předem doručen. 

 

1) Ing. Klíma požádal přítomnou paní starostku aby rekapitulovala zprávu o obdržených 

dotacích a rozpočtových opatřeních za  období od 29. 6. do 30. 8. 2021, změny rozpočtu č. 17. 

až 29. a úpravy č. 3. a 4. podle podkladu a také rozpočtová opatření za období září 2021, změny 

č. 30. a 31. a úpravy č. 5. a 6. podle podkladu.  

Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí Zprávu o provedených rozpočtových 

opatřeních za období od 29. 6. do 30. 8. 2021 a Rozpočtová opatření v kompetenci 

starostky MČ podle usnesení ZMČ Praha Kunratice č. 4.10 z 29.4.2019 za období září 

2021 

 

2) Paní starostka po vyzvání ing. Klímou podala stručný rozbor stavu plnění rozpočtu 2021. 

Ke konci 3. čtvrtletí jsou dokončeny a rozpracovány k dokončení akce: 

• komunikace: 

oprava komunikace U Rakovky-demolice a výstavba nové šachty,vyčištění vodoteče  

opravy asfaltových povrchů komunikací –výtluků, v současné době ještě probíhají 

zhotoveno zábradlí v ul. K Verneráku  

Plošné rekonstrukce komunikací III. etapa-zhotovení příjezdových cest k čp. 631, 632, 633 

smlouva na další Plošné rekonstrukce komunikací je uzavřena, dotace HMP bude vyčerpána 

propojení mlatovým chodníkem v ul. Za Bažantnicí 

pro chodníkový program čekáme na stavební povolení 

• pro posílení přítoku vody do rybníka Ohrada čekáme na stavební povolení pro studnu 

• Mateřská škola-hotovy jsou venkovní žaluzie na objektu školky   

• Základní škola -hotova dokumentace pro Dostavbu sportoviště v základní škole  

• byly realizovány kulturní akce a zájezdy pro seniory 
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• smlouva na dokumentaci pro areál SK Slovan Kunratice je uzavřena 

• Strategické a koncepční dokumenty MČ jsou hotovy (dotace MPSV) 

• provedena byla výsadba stromů a je uzavřena smlouva na řez stromů (dvě dotace HMP 

ochrana klimatu) 

• jsou hotovy nádrže na dešťovou vodu v Domě s chráněnými byty (dotace OPŽP) 

• probíhá rekonstrukce služebny Městské policie, bude dokončena (dotace HMP) 

• bude dokončena přístavba hasičské zbrojnice (dotace HMP)  

• v budově radnice je zhotoveno sklápěcí schodiště 

FV vzal na vědomí zprávu o realizaci akcí plánovaných v rozpočtu.  

 

3) Ing. Klíma konstatoval, že hlavním tématem bude nyní návrh rozpočtu na rok 2022. K tomu 

paní starostka uvedla předpokládané hlavní zaměření. Je to oblast komunikací a chodníkový 

program. Nutností bude řešit dostavbu sportoviště školy, problémem je vysoká investiční 

náročnost. 

 

4) V rámci ostatních námětů ing. Klíma zmínil otázku vytvoření tzv. pěších zón, v diskusi byly 

dotazy starostkou a místostarostou zodpovězeny. 

 

 

II. Závěr 

Příští jednání FV bude 29.listopadu 2021 v 17.30 hod., k projednání bude předložen návrh 

rozpočtu na rok 2022. 

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 


