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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KUNRATICE 

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

Praha 4 - Kunratice 

ZÁPIS 

z 12. zasedání Finančního výboru ze dne 11.4.2022 od 18.00 hod. 

 

Přítomni: Ing. Klíma Karel, Ing. Kovář Jan, Ing. Kokeš Jaroslav, Ing. arch. Kabelová 

Ivana, Doc. Ing. Mertlík Pavel, Ing. Čihák Pavel 

Omluveni:      Horký Vladimír  

Hosté: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ, Mgr. Ivana Šašková, MPA, tajemnice     

ÚMČ 

Zapisovatel:  Ing. Vomáčková Blanka  

 

I. Zahájení a jednání 

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

usnášeníschopný.  

Orientační podklad byl všem předem doručen, ing. Klíma jednání zahájil. 

 

1) Úvodem paní starostka požádala o slovo a představila tajemnici ÚMČ, paní Mgr. Ivanu 

Šaškovou, MPA,  kterou pověřila zajištěním roční kontroly v příspěvkových organizacích 

v působnosti MČ (ZŠ, MŠ). V té souvislosti se obrátila na FV se žádostí o účast jednoho člena 

v kontrolní skupině.  

Jako člena kontrolní skupiny k provedení kontroly hospodaření za rok 2021 v Základní 

škole Kunratice a Mateřské škole Kunratice FV doporučil Ing. Karla Klímu.  

 

2)  Informace o rozpočtových opatřeních v pravomoci starostky v období 3/2022-obdržené 

dotace  

Ing. Klíma rekapituloval rozpočtová opatření v obbdobí počátku roku, obdržené dotace, 

zejména investiční dotaci HMP na Výstavbu tělocvičny ZŠ Kunratice 10 000,0 tis. Kč 

Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních 

v pravomoci starostky v období počátku roku 2022.  

 

3) Změna rozpočtu č. 5., zvýšení o 546,0 tis. Kč-dotaci HMP na mimořádné výdaje v souvislosti 

s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny na útěku před agresí Ruské federace 

Ing. Alinčová informovala o obdržení dotace, výdaje budou čerpány podle skutečných potřeb, 

a to i pro potřeby školy a školky.  

Připomínky nebyly vzneseny. FV doporučil Zastupitelstvu MČ schválit změnu rozpočtu 

č. 5., zvýšení o 546,0 tis. Kč-dotaci HMP na mimořádné výdaje v souvislosti 

s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny na útěku před agresí Ruské federace. 

 

4) Změna rozpočtu č. 6, zapojení ponechaných nevyčerpaných dotací roku 2021, případně 

předešlých let, celkem 16 864,0 tis. Kč 

Ing. Alinčová uvedla, o které nedočerpané dotace se jedná (podklad byl předložen), nejvyšší 

částka, 14 831,8 tis. Kč se týká tělocvičny Základní školy, která je nadále prioritou MČ, 

všechny akce pokračují. 
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Připomínky nebyly vzneseny. FV doporučil Zastupitelstvu MČ schválit změnu rozpočtu 

č. 6, zapojení ponechaných nevyčerpaných dotací roku 2021, případně předešlých let, 

celkem 16 864,0 tis. Kč. 

 

5) Změna rozpočtu č. 7., uvolnění vlastních zdrojů do rezerv rozpočtu 

Účelem navržené změny je vytvoření zdrojů v rozpočtu ke krytí vznikajících potřeb, uvedla 

ing, Alinčová. Ponechání dotací roku 2021 k užití v roce 2022 přesun 10 000,0 tis. Kč vlastních 

zdrojů do rezerv umožňují.  

Připomínky nebyly vzneseny. FV doporučil Zastupitelstvu MČ schválit změnu rozpočtu 

č. 7., uvolnění vlastních zdrojů 10 000,0 tis. Kč do rezerv rozpočtu. 

 

6) Změna rozpočtu č. 8., financování oprav objektu čp. 147 ul. Velenická částí nerozděleného 

zisku VHČ 

Adaptace objektu vč. výměny kotle za tepelné čerpadlo je prováděna s předpokladem 

budoucího pronajímání, zdrojem financování je nerozdělený zisk hospodářské činnosti 

předešlých let. O částku 1 400,0 tis. Kč bude posílen rozpočet převodem z účtu VHČ.  

Připomínky nebyly vzneseny. FV doporučil Zastupitelstvu MČ schválit změnu rozpočtu 

č. 8., financování oprav objektu čp. 147 ul. Velenická částí nerozděleného zisku VHČ 

1 400,0 tis. Kč. 

 

7) Úprava ozpočtu č. 3, financování oprav sportovní haly Základní školy 

Ing. Alinčová informovala o havarijním stavu podlahy sportovní haly Základní školy. Výměna 

je nutná i z bezpečnostních důvodů, kdy hrozí nebezpečí úrazů. Spolu s tím musí být provedena 

výměna osvětlení haly. Rozpočtové krytí z rezerv ve výši určené podle průzkumu trhu bude 

2 900,0-3 000,0 tis. Kč, realizace v souladu se zákonnými podmínkami zadávání zakázek. 

Připomínky nebyly vzneseny. FV doporučil Zastupitelstvu MČ schválit úpravu ozpočtu 

č. 3, financování oprav sportovní haly Základní školy 

 

8) Výměna kotle v hasičské zbrojnici 

Ing. Alinčová podala zprávu o stavu vytápění v hasičské zbrojnici. Plynový kotel je na hranici 

použitelnosti, výměna je nutná. Za současné situace s energiemi nemá význam pořizovat kotel 

plynový, dodána musí být dvě výkonná tepelná čerpadla, což si vyžádá cca 1 000,0 tis. Kč. 

Akce bude realizována v souladu  se zákonnými podmínkami zadávání zakázek, vyhodnoceny 

budou i možnosti financování jinými zdroji.  

Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí nutnost výměny plynového kotle 

v hasičské zbrojnici za tepelná čerpadla.   

 

II. Závěr 

Příští jednání FV bude 6.6.2022 v 18.00 hod.  

Ověřovatelem zápisu byla určen pan Ing. Karel Klíma. 

 

Po závěrečné diskusi ing. Klíma jednání ukončil, poděkoval účastníkům. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Blanka Vomáčková                                  Ověřil: Ing. Karel Klíma  

 

 

Předseda finančního výboru: 

Ing. Karel Klíma 


