MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KUNRATICE
Úřad Městské části Praha Kunratice, K Libuši 7/10, 148 23
Praha 4 - Kunratice
ZÁPIS
z 10. zasedání Finančního výboru ze dne 29.11.2021 od 17.30 hod.

Přítomni:

Ing. Klíma Karel, p. Horký Vladimír, Ing. Kovář Jan, Ing. Kokeš Jaroslav, Ing.
Čihák Pavel, Ing. arch. Kabelová Ivana

Omluveni:

Doc. Ing. Mertlík Pavel

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 a jednání zahájil, programem jsou návrhy rozpočtu PO a MČ na rok 2022.
Podklady k návrhům od Základní a Mateřské školy i k návrhu rozpočtu MČ byl všem předem
doručen.
1) Paní starostka po vyzvání ing. Klímou podrobně komentovala obsah návrhu rozpočtu
Městské části Praha Kunratice na rok 2022 postupně podle jednotlivých paragrafů předložené
tabulky Příjmů a Výdajů, která se zveřejní na úřední desce MČ.
Důraz byl dán zejména na investiční výdaje. Největší objem investic je plánován v oblasti
komunikací a na rekonstrukci sportovního areálu užívaného SK Slovan Kunratice. Významné
úpravy budou provedeny pro Dům s chráněnými byty. Rozpočet je navržen jako zdrojově
vyrovnaný, MČ nemá žádné úvěry.
Po následné diskuzi a zodpovězení dotazů paní starostkou a panem místostarostou nebyly
vzneseny připomínky.
FV vzal na vědomí návrh rozpočtu Městské části Praha Kunratice na rok 2022 a doporučil
Zastupitelstvu MČ Praha Kunratice návrh schválit.
2) Ing. Klíma uvedl předložený orientační plán hospodářské činnosti MČ na rok 2022 se
soupisem jednotlivých nájemních smluv a plánovaného nájmu. V situaci stoupající inflace paní
starostka sdělila, že je uvažováno zvýšení 3,2 %, ale ještě pravděpodobně dojde ke změně.
FV vzal na vědomí předběžný plán hospodářské činnosti MČ na rok 2022.
3) Ing. Klíma dále rekapituloval podklady k návrhům rozpočtů od Základní a Mateřské školy.
FV vzal na vědomí návrh ředitelky MŠ na zvýšení neinvestičního příspěvku MČ na rok
2022 o 60,0 tis. na zvýšení nákladů na energie a doporučil Zastupitelstvu MČ Praha
Kunratice schválit Rozpočet Mateřské školy Kunratice na rok 2022 a Střednědobý výhled
rozpočtu Mateřské školy Kunratice na rok 2023-2024.
FV vzal na vědomí návrh ředitele ZŠ na neinvestiční příspěvek MČ na rok 2022 a
doporučil Zastupitelstvu MČ Praha Kunratice schválit Rozpočet Základní školy
Kunratice na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Kunratice na rok
2023-2024.
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II. Závěr
Ohledně časového plánu pro rok 2022 ing. Klíma navrhl, aby jako temíny jednání bylo určeno
první pondělí v měsíci v březnu, červnu, září a prosinci.
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
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