Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 5. 5. 2015 2/15
Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 4 členové z 5 členů výboru, Ing. Semeniuk omluven
Host: Ing. J. Pařízek – zástupce starosty
Zahájení: 17:35 hod.
Ukončení: 19:30 hod.
Výbor je usnášeníschopný.
Program:

1. Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2014
2. Schválení účetní závěrky MČ Praha 22 za rok 2014
3. Rozpočtová opatření od 1. 1. 2015 do 27. 4. 2015
4. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2015
5. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. čtvrtletí 2015
6. Různé

Jednání řídil: předseda FV ZMČ Praha 22 Mgr. Jiří Matyášek
Úvod
Předseda FV přivítal přítomné a konstatoval, že FV je usnášeníschopný. Vzhledem k tomu, že nebyly
žádné další připomínky a návrhy, dal hlasovat o programu jednání:
Usnesení 1.
FV ZMČ Praha 22schvaluje program jednání FV ZMČ Praha 22 dne 5. 5. 2015.
4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl přijat
Za ověřovatele zápisu byl navržen pan Petr Tamele.
Usnesení 2.
FV ZMČ Praha 22 schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání FV ZMČ Praha 22 dne 5. 5. 2015 člena
FV ZMČ Praha 22 pana Petra Temeleho.
3 pro, 0 proti, 1 se zdržel – návrh byl přijat
1. Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2014 – písemný materiál
Předseda FV Mgr. Jiří Matyášek přistoupil k prvnímu bodu programu jednání, který měli všichni
členové FV předem k dispozici. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 12. 2014 bylo již
projednáváno na minulém jednání FV. V závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ
Praha 22 za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 je konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Nedostatek zjištěný v rámci 2. dílčího přezkoumání hospodaření – do pořizovací ceny
kamerového systému nebyly zahrnuty související náklady na jeho instalaci a dopravu – byl již
napraven. Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.
Po diskuzi dal předseda FV Mgr. Matyášek hlasovat o usnesení:
Usnesení 3.
FV ZMČ Praha 22 doporučuje ZMČ Praha 22 návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2014
schválit.
4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl přijat
2. Schválení účetní závěrky MČ Praha 22 za rok 2014 – písemný materiál
Předseda FV Mgr. Matyášek uvedl tento bod a předal slovo Ing. Wetterovi, který vysvětlil její obsah.
Účetní závěrka byla sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy a odevzdána na MHMP.
Ing. Petr v této souvislosti doplnil, že účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených MČ k 31.
12. 2014 schválila na svém 12. zasedání RMČ Praha 22 dne 15. 4. 2015.
Po diskuzi dal předseda FV Mgr. Matyášek hlasovat o usnesení:
Usnesení 4.
FV ZMČ Praha 22 doporučuje ZMČ Praha 22 účetní závěrku MČ Praha 22 za rok 2014 schválit.
4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl přijat

3. Rozpočtová opatření za období od 1. 1. 2015 do 27. 4. 2015 – písemný materiál
Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Wetterovi, který seznámil členy FV s účelností
obdržených dotací. Ing. Pařízek upozornil, že investiční dotace na výstavbu MŠ Pitkovice (9 mil. Kč)
a přístavbu pavilonu ZŠ Jandusů (15 mil. Kč) z rozpočtu HMP – vytvořené rezervy pro MČ na
financování oblasti školství umožní snížit výdaje na tyto akce ze schváleného rozpočtu MČ Praha 22.
Po diskuzi dal předseda FV Mgr. Matyášek hlasovat o usnesení:
Usnesení 5.
FV ZMČ Praha 22 doporučuje rozpočtová opatření podle schválených kompetencí v RMČ Praha 22
a ZMČ Praha schválit.
4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl přijat
4. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2015 - písemný materiál
Předseda FV Mgr. Matyášek uvedl tento bod, který měli všichni členové FV předem k dispozici a
předal slovo Ing. Wetterovi, který sdělil, že do schválení rozpočtu MČ na rok 2015 byly dodrženy
zásady rozpočtového provizoria a nebyly překročeny výdaje za jednotlivé oddíly rozpočtové skladby
nad 25 % výši. V rámci diskuze byly vysvětleny jednotlivé dotazy týkající se položek příjmové i
výdajové stránky rozpočtu podle odborů. Zpráva o plnění bude zveřejněna na webu MČ.
Usnesení 6.
FV ZMČ Praha 22 bere Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2015
na vědomí.
5. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. čtvrtletí 2015 – ústní informace
Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Petrovi, který informoval přítomné členy o tom, že
všechny zřízené příspěvkové organizace měly od zřizovatele zajištěn plynulý provoz, na který
obdržely z rozpočtu MČ 25 % ze schváleného ročního příspěvku. V hospodářské činnosti (mimo MŠ
Za Nadýmačem, která ji neprovozuje) bylo dosaženo zisku.
Usnesení 7.
FV ZMČ Praha 22 bere informaci o hospodaření ZŠ, MŠ, a ŠJ za I. čtvrtletí 2015 na vědomí.
5. Různé
FV diskutoval o možnosti budoucí podoby rozpočtů MČ v přebytkové podobě, vzhledem k budoucím
potřebám školských zařízení v MČ a nutnosti alespoň minimálního financování z vlastních zdrojů MČ
Praha 22.
Ing. Pařízek seznámil členy s programem 4. ZMČ Praha 22, kde budou projednávány ekonomické
záležitosti, které byly na programu dnešního jednání FV a regulace provozování hazardních her na
území MČ Praha 22.
Ing. Wetter oznámil, že od 1. 7. 2015 dojde k dalšímu snížení úrokových sazeb u České spořitelny,
kde má MČ vedené BÚ. Bylo doporučeno projednat podmínky zřízení kombinovaných BÚ se
spořícími.
Na závěr předseda FV ZMČ Praha 22 Mgr. Jiří Matyášek poděkoval všem přítomným za účast a
ukončil jednání FV ZMČ.

Mgr. Jiří Matyášek
předseda FV ZMČ Praha 22

Zapsal: Ing. R. Petr, MPA – tajemník FV ZMČ Praha 22
Ověřil: pan Petr Tamele – člen FV ZMČ Praha 22

