Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 25. 5. 2020 – 8/20
Přítomni: dle prezenční listiny bylo přítomno 6 členů
Hosté: 1
Zahájení: 17:30 hod.
Ukončení: 18:25 hod.
Výbor je usnášeníschopný.

Program:

1. Závěrečný účet za rok 2019
2. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019
3. Čerpání rozpočtu k 31.3.2020
4. Přehled přijatých dotací
5. Různé

Jednání řídil: předseda FV ZMČ Praha 22 Ing. Jiří Pařízek
Úvod
Na jednání přivítal předseda FV všechny přítomné. Konstatoval, že FV je usnášeníschopný. Následně
nechal pan předseda FV hlasovat o navrženém programu jednání:
Usnesení 1.
FV ZMČ Praha 22 schvaluje program jednání FV ZMČ Praha 22 konaného
dne 25. 5. 2020.
6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl přijat
Odsouhlasený program jednání FV:
1. Závěrečný účet za rok 2019
2. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019
3. Čerpání rozpočtu k 31.3.2020
4. Přehled přijatých dotací
5. Různé
Za ověřovatelku zápisu byla navržena paní Bc. Jana Kabilová.
Usnesení 2.
FV ZMČ Praha 22 schvaluje ověřovatelkou zápisu z jednání FV ZMČ Praha 22 dne 25. 5. 2020
členku FV ZMČ Praha 22 paní Bc. Janu Kabilovou.
5 pro, 0 proti, 1 se zdržel – návrh byl přijat

1. Závěrečný účet za rok 2019 - písemný materiál
Předseda FV Ing. Jiří Pařízek přistoupil k prvnímu bodu programu jednání, který měli všichni členové
FV předem elektronicky k dispozici. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu a plánu
hospodářské činnosti k 31.12.2019, vyúčtování finančních vztahů, tvorbu a použití fondů, údaje o
hospodaření s majetkem a hospodaření zřízených příspěvkových organizací. Příjmy jsou členěny na
daňové, nedaňové a dotační – celkové plnění ve výši 242 322 547,13 Kč (89 %), výdaje na běžné a
kapitálové – celkové čerpání 229 069 486,35 (53 %). Saldo skončilo přebytkem ve výši 13 253 060,78
Kč, který vznikl zejména v důsledku nižšího čerpání kapitálových výdajů (27 % upraveného
rozpočtu). Proběhla diskuse k obsahu závěrečného účtu.
Usnesení 3.
FV ZMČ Praha 22 souhlasí s návrhem Závěrečného účtu za rok 2019 a doporučuje RMČ Praha 22
návrh Závěrečného účtu za rok 2019 vzít na vědomí a ZMČ Praha 22 doporučuje návrh
Závěrečného účtu za rok 2019 schválit bez výhrad.
6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat

2. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 – písemný materiál
Předseda FV Ing. J. Pařízek seznámil členy FV s obsahem „Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok
2019“ a zdůraznil, že při konečném přezkoumání hospodaření MČ za rok 2019 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. Zároveň nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření MČ v budoucnosti. Proběhla krátká diskuse.
Usnesení 4.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí „Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2019“ a souhlasí
s jejím zněním jakožto součástí Závěrečného účtu za rok 2019..
6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat
3. Čerpání rozpočtu k 31.3.2020 – písemný materiál
Předseda FV uvedl tento bod. Vedoucí OE sdělil, že k 31.3.2020 byly dodrženy závazné ukazatele
schváleného rozpočtu, přičemž jednotlivá překročení výdajů v rozpisu rozpočtu podle odborů budou
řešena dle potřeby změnou rozpisu rozpočtu.
Ing. Duba se dotázal zda MČ v případě nevyčerpání účelových dotací bude muset tyto prostředky
vracet. Následně pan radní pro finance vysvětlil postup HMP při ponechání nevyčerpaných dotací na
další rozpočtový rok. Paní Kabilová měla dotaz na náhradní čerpání kulturních akcí. Odpověděl taktéž
pan radní pro finance. U akcí, které již měly proběhnout bude možná změna termínu a případně trochu
jiný obsah, tak aby se co nejvíce kulturních akcí nakonec podařilo uskutečnit.
Usnesení 5.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Čerpání rozpočtu k 31.3.2020.
4. Přehled přijatých dotací – písemný materiál
Podrobné vysvětlení k jednotlivým dotacím podal pan radní pro finance Š. Zmátlo. Zároveň
připomněl, že se pro rok 2020 podařilo MČ získat z rezervy HMP částku 17 mil. Kč, což je o 7 mil.
Kč více proti roku 2019.
Usnesení 6.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Přehled přijatých dotací.

5. Různé
Na závěr proběhla obecná diskuse o předpokládaném vlivu koronavirové pandemie na veřejné finance.
Poté pan předseda FV ZMČ Praha 22 Ing. Jiří Pařízek poděkoval všem přítomným za účast a
prostudování obdržených materiálů. Dále připomněl možnost průběžných dotazů k hospodaření MČ
přes tajemníka FV ZMČ Ing. Wettera.

Ing. Jiří Pařízek v.r.
předseda FV ZMČ Praha 22
Zapsal: Ing. F. Wetter – tajemník FV ZMČ Praha 22
Ověřila: Bc. J. Kabilová – členka FV ZMČ Praha 22
FV ZMČ Praha 22 – Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 22
RMČ – rada městské části
MČ – městská část
HMP – hl. město Praha
vedoucí OE – vedoucí odboru ekonomického

