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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KUNRATICE 

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

Praha 4 - Kunratice 

ZÁPIS 

z 13. zasedání Finančního výboru ze dne 6.6.2022 od 18.00 hod. 

 

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

Horký Vladimír 

Omluveni:      Ing. arch. Kabelová Ivana, Doc. Ing. Mertlík Pavel 

Hosté: Ing. Alinčová Lenka, starostka MČ 

Zapisovatel:  Ing. Vomáčková Blanka  

 

I. Zahájení a jednání 

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

usnášeníschopný.  

Orientační podklad k jednání a návrh závěrečného účtu MČ za rok 2021 vč. příloh byl všem 

předem doručen, ing. Klíma jednání zahájil. 

 

1) Ing. Klíma informoval o prováděné kontrole v Základní škole, nebyly zjištěny nedostatky, 

vydána byla některá metodická doporučení.  

Dále spolu s ing. Alinčovou, která podala komentář, rekapituloval rozpočtová opatření 

schválená na zasedání ZMČ dne 23.5.2022: 

- změnu rozpočtu č. 9., zvýšení o 357,5 tis. Kč, o dotaci HMP na činnost jednotek Sboru 

dobrovolných hasičů.  

- změnu rozpočtu č. 10., zvýšení o neinvestiční neúčelovou dotaci 2 131,0 tis. Kč z rozpočtu 

HMP z titulu doplnění dodatečného finančního vztahu k městským částem roku 2022 

- změnu rozpočtu č. 11., zvýšení o 1 350,9 tis. Kč, o dotaci v rámci OP PPR na projekt 

Základní školy Kunratice - Modernizace odborných učeben historické budovy školy 

- úpravu rozpočtu č. 4., posílení par. 3421 o 200,0 tis. Kč.  

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

schválených na zasedání ZMČ dne 23.5.2022.  
 

2) Aktuální informace podala ing. Alinčová, je připraveno výběrové řízení na výměnu světel 

v Základní škole a na sanaci suterénu Mateřské školy. 

Máme schválenu dotaci 1 465,0 tis. Kč na Výsadbu a údržbu stromů MČ Kunratice v rámci 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu. Ke schválení dotace přispělo, že MČ má zpracován 

Strategický dokument pro oblast zeleně. První část výsadby z ponechané dotace roku 2021 je 

provedena. 

Pro Základní a Mateřskou školu Kunratice poskytne HMP dotaci 2 360,2 tis. Kč na posílení 

mzdových prostředků zaměstnanců vč. pracovníků ve stravování.  

MČ obdrží dotaci 25,4 tis. Kč v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny. 

Rozpočtová opatření budou provedena v červnu.  

Připomínky nebyly vzneseny. FV vzal na vědomí aktuální informaci o finančních vztazích.  
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3) Ing. Klíma komentoval předložený Závěrečný účet MČ za rok 2021. Součástí je Zpráva o 

přezkoumání hospodaření MČ Praha Kunratice za rok 2021. Závěr Zprávy uvádí, že nebyly 

zjištěny nedostatky.  

Závěrečný účet bude Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice projednán 27.6.2022.  

Připomínky nebyly vzneseny. FV doporučil Zastupitelstvu MČ souhlasit s hospodařením 

Městské části Praha Kunratice za rok 2021 bez výhrad a schválit závěrečný účet za rok 

2021.  

 

 

II. Závěr 

Příští jednání FV bude 5.9.2022 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 


