Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 28. 8. 2017 - 12/17
Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 3 z 5 členů výboru
Hosté: ZS Bc. M. Selinger, ZAS V. Zelenka, ZAS Ing. J. Pařízek
Zahájení: 17:05 hod.
Ukončení: 18:15 hod.
Výbor je usnášeníschopný.

Program:

1. Rozpočtové úpravy za období od 30. 5. 2017 do 10. 8. 2017 – písemný materiál
2. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2017 –
písemný materiál
3. Veřejné WC – stav přípravy investiční akce – ústní informace
4. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. pololetí 2017 – ústní informace

Jednání řídil: předseda FV ZMČ Praha 22, Mgr. Jiří Matyášek
Úvod
Předseda FV přivítal přítomné na dnešním zasedání výboru a konstatoval, že FV je usnášeníschopný.
Navrhl rozšířit program o dva body: Informace k návrhu nedobytných pohledávek k účetnímu odpisu
(Ing. Wetter) a Informace o kontrole plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při
přezkoumávání hospodaření MČ Praha 22 za rok 2015 (Ing. Petr), které budou předřazeny v programu
jako bod 1. a 2. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další připomínky, dal hlasovat o doplněném
programu jednání:
Usnesení 1.
FV ZMČ Praha 22 schvaluje doplněný program jednání FV ZMČ Praha 22 dne 28. 8. 2017.
3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl přijat
Nový odsouhlasený program jednání FV:
1. Informace k návrhu nedobytných pohledávek k účetnímu odpisu (Ing. Wetter)
2. Informace o kontrole plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumávání
hospodaření MČ Praha 22 za rok 2015 (Ing. Petr)
3. Rozpočtové úpravy za období od 30. 5. 2017 do 10. 8. 2017 – písemný materiál
4. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2017 – písemný materiál
5. Veřejné WC – stav přípravy investiční akce – ústní informace
6. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. pololetí 2017 – ústní informace
Za ověřovatele zápisu byl navržen pan Ing. Petr Semeniuk.
Usnesení 2.
FV ZMČ Praha 22 schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání FV ZMČ Praha 22 dne 28. 8. 2017
člena FV ZMČ Praha 22 pana Ing. Petra Semeniuka.
3 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat
1. Informace k návrhu nedobytných pohledávek k účetnímu odpisu
Ing. Wetter přednesl návrh na účetní odpis nedobytných pohledávek za období 2003-2016 v celkové
výši 567 907 Kč (z toho jedna pokuta OV ve výši 500 000 Kč z roku 2003). Účetní odpis neznamená,

že se jedná o prominutí pohledávek. Pohledávky v počtu 42 položek nebudou nadále vykazovány
v rozvaze a v inventurních soupisech, jen v podrozvaze.
Usnesení 3.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci k návrhu nedobytných pohledávek k účetnímu odpisu

2. Informace o kontrole plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumávání
hospodaření MČ Praha 22 za rok 2015
Ing. Petr seznámil členy FV se závěry kontrolní skupiny MHMP z 11. 8. 2017. Opatření k roku 2015
byla splněna. Nad rámec kontroly byly ověřovány odměny uvolněných členů ZMČ za období od ledna
do července 2017. V souladu s novým nařízením bude v srpnové výplatě doplacen pouze uvolněným
ZAS, tj. STA, 2 ZS a 2 RAD, rozdíl ve v celkové výši cca 60 tis. Kč. Předseda FV doplnil informaci o
závěrečných ustanoveních z kontrolního protokolu – je určen pouze orgánům MČ a HMP, a je
důvěrným dokumentem HMP s právnímu důsledky z toho vyplývajícími.
Usnesení 4.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o kontrole plnění opatření k nápravě nedostatků
zjištěných při přezkoumávání hospodaření MČ Praha 22 za rok 2015
3. Rozpočtové úpravy za období od 30. 5. 2017 do 10. 8. 2017 – písemný materiál
Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Wetterovi, který seznámil členy FV s účelností
obdržených dotací, jejich přehled je uveden v písemném materiálu (23 569 700 Kč, v tom 15 000 000
Kč na nákup 4 ordinací), se snížením dotace a výdajů na výkon pěstounské péče celkem 172 000 Kč
(vratka za rok 2017), o zapojení fondu muzea do rozpočtu celkem o 22 200 Kč (nákup knih a
materiálu), přesuny mezi výdaji schváleného rozpočtu o 320 000 Kč, zapojením nedočerpané dotace z
roku 2016 – MAP (50 900 Kč), zvýšením výdajů – snížením stavu finančních prostředků o 5 262 400
Kč a o odvod finančního vypořádání za rok 2016 (139 300 Kč). Úpravy jsou schvalovány podle
delegovaných kompetencí v RMČ a podle zásad HMP a jsou již zahrnuty do upraveného rozpočtu MČ
k 30. 6. 2017. RO jsou zveřejňována na webu MČ Praha 22.
Usnesení 5.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí rozpočtové úpravy za období od 30. 5. 2017 do 10. 8. 2017
4. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2017 - písemný materiál
Předseda FV Mgr. Matyášek uvedl tento bod, který zejména u procentuálních odchylek (+/-) proti
plnění upraveného rozpočtu předem osobně projednal s VED OE. Čerpání výdajů v celkové
rekapitulaci podle jednotlivých oddílů rozpočtové skladby bylo do výše 50 %, plnění závazných
ukazatelů tak bylo dodrženo. Celkové příjmy byly splněny na 44 % (100 104 590,42 Kč) a celkové
výdaje byly čerpány pouze ve výši 16 % rozpočtu pro rok 2017 (46 625 653,44 Kč, z toho běžné
výdaje 42 714 017,85 Kč a kapitálové výdaje 3 911 635,59 Kč – realizace IA v dalším období).
V rámci diskuze byly vysvětleny jednotlivé dotazy týkající se položek příjmové i výdajové stránky
rozpočtu podle odborů (přístavba ZŠ U Obory atd.). Zdůrazněno bylo plnění v příjmové části rozpočtu
u daně z nemovitostí podle termínů její splatnosti na FÚ a jejím přeposíláním na účet MČ (červenec a
prosinec). V plánu HČ jsou výnosy plněny na 61 % (10 574 670,37 Kč) a náklady čerpány ve výši 22
% (1 792 661,76 Kč), čistý zisk na 96 % (8 782 008,61 Kč. Připomenuty byly odpisy. Převod do
hlavní činnosti ve výši 45 563,22 Kč – převod zůstatkové ceny z prodeje pozemku, který zde byl
účetně evidován. „Zpráva o plnění rozpočtu“ byla projednána na 65. zasedání RMČ dne 23. 8. 2017 a
je zařazena do programu 16. ZMČ na jeho zasedání, bude také zveřejněna na webu MČ.

Usnesení 6.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I.
pololetí 2017.

5. Veřejné WC – stav připravenosti investiční akce – ústní informace
FV opětovně diskutoval předmětnou IA.
Ing. Semeniuk informoval o současném stavu akce – na OV byla podána žádost o vydání stavebního
povolení. Nejvýhodnější nabídku na zhotovení předložila spol. WIZYR za 2 891 tis. Kč vč. DPH
(rozpočtované výdaje ve výši 3 000 tis. Kč), vybrala ji RMČ. Informace o nákladech vč. PD a dozoru
mohou být zaslány Ing. Pařízkovi, který není člen FV (Ing. Semeniuk).
Usnesení 7.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o stavu připravenosti investiční akce – veřejné WC.
6. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. pololetí 2017 – ústní informace
Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Petrovi, který informoval přítomné členy o tom, že
všechny zřízené příspěvkové organizace (2 ZŠ, 3 MŠ a 1 ŠJ) měly od zřizovatele zajištěn plynulý
provoz v prvním pololetí, na který obdržely z rozpočtu MČ 50 % ze schváleného ročního příspěvku.
V hospodářské činnosti bylo u příspěvkových organizací dosaženo zisku.
Usnesení 8.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. pololetí 2017

Na závěr předseda FV ZMČ Praha 22 Mgr. Jiří Matyášek poděkoval všem přítomným za účast a
ukončil jednání FV ZMČ, na které byl pozván i předseda KV ZMČ Praha 22 Mgr. Kosař.

Mgr. Jiří Matyášek
předseda FV ZMČ Praha 22
Zapsal: Ing. R. Petr, MPA – tajemník FV ZMČ Praha 22
Ověřil: pan Ing. Petr Semeniuk – člen FV ZMČ Praha 22
Použité zkratky:
FV ZMČ Praha 22 – Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 22
KV ZMČ Praha 22 – Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 22
RMČ – rada městské části
MČ – městská část
HMP – Hlavní město Praha
STA – starosta
ZS – zástupce starosty
RAD – radní
ZAS – zastupitel
ZŠ – základní škola
MŠ – mateřská škola ŠJ – školní jídelna
OE – odbor ekonomický
VED – vedoucí
OV – odbor výstavby IA – investiční akce
PD – projektová dokumentace
RO – rozpočtové opatření
MAP – Místní akční plán
HČ – hospodářská činnost
FÚ – finanční úřad
DPH – daň z přidané hodnoty

