Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 13. 5. 2019 – 4/19
Přítomni: dle prezenční listiny bylo přítomno 6 členů
Hosté: Š. Zmátlo.
Zahájení: 18:00 hod.
Ukončení: 19:30 hod.
Výbor je usnášeníschopný.
Program:

1. Rozbor hospodaření k 31.03.2019
2. Dotační vztahy k HMP ke dni 30.4.2019
3. Ponechané nevyčerpané prostředky minulých let
4. Diskuse

Jednání řídil: předseda FV ZMČ Praha 22 Ing. Jiří Pařízek
Úvod
Na jednání přivítal předseda FV všechny přítomné. Konstatoval, že FV je usnášeníschopný. Před
hlasováním o navrženém programu jednání pan předseda navrhl doplnit program jednání o
„Hospodaření MŠ, ZŠ a ŠJ za 1. čtvrtletí 2019“.
Usnesení 1.
FV ZMČ Praha 22 schvaluje doplněný program jednání FV ZMČ Praha 22 konaného
dne 13. 5. 2019.
6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl přijat
Odsouhlasený program jednání FV:
1. Rozbor hospodaření k 31.3.2019
2. Dotační vztahy k HMP ke dni 30.4.2019
3. Ponechané nevyčerpané prostředky minulých let
4. Hospodaření MŠ, ZŠ a ŠJ za 1. čtvrtletí 2019
5. Diskuse
Za ověřovatelku zápisu byla navržena paní Bc. Jana Kabilová.
Usnesení 2.
FV ZMČ Praha 22 schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání FV ZMČ Praha 22 dne 13. 5. 2019
členku FV ZMČ Praha 22 paní Bc. Janu Kabilovou.
6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat
1. Rozbor hospodaření k 31.3.2019 - písemný materiál
Předseda FV Ing. Jiří Pařízek přistoupil k prvnímu bodu programu jednání, který měli všichni členové
FV předem elektronicky k dispozici. Rozbor obsahuje údaje o plnění rozpočtu a plánu hospodářské
činnosti k 31.03.2019 včetně údajů o plnění rozpisu rozpočtu. Příjmy jsou členěny na daňové,
nedaňové a dotační – celkové plnění ve výši 29 715 365,83 Kč (20 %), výdaje jsou členěny na běžné a
kapitálové – celkové čerpání 18 544 167,69 (12 %). Saldo skončilo přebytkem ve výši 11 171 198,14
Kč, který vznikl zejména v důsledku nižšího čerpání kapitálových výdajů (5 % rozpočtu). Pan
předseda FV stručně zhodnotil plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2019 a následně proběhla diskuse.
VED OE zodpověděl dotazy členů FV týkající se místního poplatku ze psů, uhrazených sankcí a
členství MČ v asociaci potravinových bank. Vzhledem k panujícím nejasnostem ohledně dotace na
výkon sociální práce požádala Bc. Kabilová, aby byl FV informován o průběhu tohoto dotačního
řízení. Ing. Semecký požádal o zaslání podrobného rozpisu položky rozpočtu „úklid obce“ a „opravy
zařízení“ (zajistí VED OE). Na závěr požádali členové FV, aby na příští jednání FV byl předložen
klíč, dle kterého se bude mezi MČ a HMP dělit výnos z parkovacích zón umístěných na území MČ
Praha 22 (zajistí VED OE ve spolupráci s odborem dopravy).
Usnesení 3.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Rozbor hospodaření k 31.3.2019.

2. Dotační vztahy k HMP ke dni 30.4.2019 - písemný materiál
Předseda FV Ing. J. Pařízek poskytl stručný komentář k jednotlivým dotačním titulům, VED OE podal
vysvětlení k dotaci týkající se ukončení projektu z OPPPR „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“.
Usnesení 4.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Dotační vztahy k HMP ke dni 30.4.2019.
3. Ponechané nevyčerpané prostředky minulých let – písemný materiál
Předseda FV uvedl tento bod. Členové FV byli obeznámeni s tím, že dotace na akci „Tělocvična –
víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ nebyla MČ ponechána, a bude vrácena HMP v rámci
finančního vypořádání za rok 2018. Dále bylo vysvětleno, že dotace na „Soubor dopravních staveb JV
12 – 15“ byla MČ ponechána pouze částečně, neboť dle dohody část této dotace bude převedena na
MČ Praha 15.
Usnesení 5.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Ponechané nevyčerpané prostředky minulých let.
4. Hospodaření MŠ, ZŠ, a ŠJ za 1. čtvrtletí 2019
Na základě podkladů z OKÚ podal předseda FV informaci o hospodaření MŠ, ZŠ a ŠJ k 31.3.2019.
Výkazy za jednotlivé příspěvkové organizace byly členům FV k nahlédnutí. Následně členové FV
požádali, aby se na příští jednání FV dostavil Ing. Petr a podal informaci o průběhu kontrol
v příspěvkových organizacích zřízených městskou částí Praha 22.
Usnesení 6.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Hospodaření MŠ, ZŠ a ŠJ za 1. čtvrtletí 2019.
5. Diskuse
Během diskuse se členové FV předběžně dohodli na termínu konání příštího FV začátkem měsíce září
a prohlásili, že na všechny dotazy během jednání bylo uspokojivě odpovězeno. Taktéž byli seznámeni
se skutečností, že dne 6.5.2019 byla ze strany HMP zahájena u MČ Praha 22 následná veřejnosprávní
finanční kontrola za rok 2018. Kontrola bude ukončena 12.6.2019 a zpráva o výsledku finanční
kontroly bude předložena na příští jednání FV.
Na závěr předseda FV ZMČ Praha 22 Ing. Jiří Pařízek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil
jednání FV ZMČ.

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
VED OE – vedoucí odboru ekonomického
OKÚ – odbor kanceláře úřadu

