Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 13. 9. 2021 – 13/21
Místo konání: místnost č. 113
Přítomni:

Ing. J. Pařízek, Bc. J. Kabilová, Ing. M. Duba, P. Fiřt, Ing. R. Nečas, Ing. O. Semecký,

Omluveni:

Ing. J. Straka

Hosté:

Š. Zmátlo

Zahájení:

17:30 hod.

Ukončení:

19:45 hod.

Výbor je usnášeníschopný.
Program:

1. Plnění rozpočtu k 30.6.2021
2. Rozpis rozpočtu k 30.6.2021
3. Stav fondů k 30.6.2021
4. Plnění plánu VHČ k 30.6.2021
5. Přezkoumání hospodaření 2020 – nápravná opatření
6. Plnění rozpočtu k 31.8.2021 – ústní informace
7. Různé

Jednání řídil: předseda FV ZMČ Praha 22 Ing. Jiří Pařízek
Úvod
Na jednání přivítal předseda FV Praha 22 všechny přítomné. Konstatoval, že FV ZMČ Praha 22 je
usnášeníschopný. Následně nechal pan předseda hlasovat o navrženém programu jednání:
Usnesení 1.
FV ZMČ Praha 22 schvaluje program jednání FV ZMČ Praha 22 konaného dne 13.9.2021.
6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat
Odsouhlasený program jednání FV:
1. Plnění rozpočtu k 30.6.2021
2. Rozpis rozpočtu k 30.6.2021
3. Stav fondů k 30.6.2021
4. Plnění plánu VHČ k 30.6.2021
5. Přezkoumání hospodaření 2020 – nápravná opatření
6. Plnění rozpočtu k 31.8.2021 – ústní informace
7. 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 13.9.2021 členku FV
ZMČ Praha 22 paní Bc. Janu Kabilovou.
6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat
1. Plnění rozpočtu k 30.6.2021 - písemný materiál
Předseda FV ZMČ Praha 22 Ing. Jiří Pařízek přistoupil k projednávání prvního bodu programu jednání. Pan
předseda nejprve stručně zhodnotil plnění rozpočtu za 1. pololetí 2021. Skutečný příjem rozpočtu za 1.
pololetí 2021 dosáhl částky 117 215 423,02 Kč (52 % upraveného rozpočtu). Běžné výdaje za stejné období
činí 60 497 915,05 Kč (39 % upraveného rozpočtu), kapitálové výdaje činí 30 640 391,71 Kč (11 %
upraveného rozpočtu). Celkové výdaje pak dosáhly částky 91 138 306,76 Kč (21 % upraveného rozpočtu).
Celkově nízké čerpání výdajů rozpočtu je způsobeno zejména nízkým čerpáním kapitálových dotací.

2. Rozpis rozpočtu k 30.6.2021 – písemný materiál
Rozpis rozpočtu k 30.6.2021 zevrubně popisuje strukturální výdaje rozpočtu dle jednotlivých odborů.
Procentuálně nejnižší výdaje rozpočtu vykazuje Odbor realizace staveb (11 % upraveného rozpočtu). Nízké
čerpání rozpočtu vykazuje taktéž Odbor správy majetku (15 % upraveného rozpočtu), v tomto případě nejde
o dlouhodobý problém. Hlavní položkou výdajů rozpočtu OSM je nákup ubytovny Křešínská ve výši 30,7
mil. Kč, přičemž k uhrazení celé kupní ceny došlo v měsíci červenci.
3. Stav fondů k 30.6.2021 – písemný materiál
Celkový zůstatek běžných účtů peněžních fondů 30.6.2021 činí 39 385 643,22 Kč. Schválený rozpočet na
rok 2021 obsahuje zapojení Fondu darů do rozpočtu ve výši 22 746 800 Kč. K zapojení této částky do
rozpočtu prozatím nedošlo, vzhledem k nízkému čerpání výdajů rozpočtu.
Ing. O. Semecký upozornil, že se dlouhodobě opomíjí zapojovat do rozpočtu prostředky fondu darů určené
na kulturu. Nápravu zajistí vedoucí OE.

4. Plnění plánu VHČ k 30.6.2021 – písemný materiál
Příjmy hospodářské činnosti za 1. pololetí činí 12 151 590,02 Kč (47 % plánu). Výdaje k 30.6.2021 dosáhly
částky 2 648 085,40 Kč (32 % plánu). Plán hospodářské činnosti počítá s částkou 3,5 mil. Kč na obnovu
bytového fondu, avšak oprava bytu v ul. K Sokolovně se vzhledem k obdržené dotaci realizuje v hlavní
činnosti (480 tis. Kč z dotace a 480 tis. Kč prostředky MČ), což je důvodem nečerpání této položky plánu
hospodářské činnosti. Pan Š. Zmátlo doplnil, že obnova dalších bytů se již do konce letošního roku zřejmě
neuskuteční, neboť v současné době nejsou volné byty u nichž by obnova mohla být provedena.
Usnesení 3.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí zprávu o hospodaření MČ k 30.6.2021 obsaženou v bodech 1 až 4
programu a doporučuje předložit plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. pololetí 2021 na
vědomí Zastupitelstvu MČ Praha 22.
6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat
5. Přezkoumání hospodaření 2020 – nápravná opatření
Na základě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 za rok 2020 byl vydán příkaz 1.
místostarostky městské části č. 2/2021 ze dne 6.5.2021, jako opatření k nápravě chyb a nedostatků. Vše bylo
napraveno s výjimkou dodatků ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výstavba DPS Betlímek“. U usnesení
RMČ Praha 22, která se týkala dodatků ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výstavba DPS Betlímek“
pozastavil starosta MČ Praha 22 v souladu se zákonem o HMP jejich výkon. Nyní se pracuje na dohodě o
narovnání a věc bude předložena k rozhodnutí na 5. zasedání ZMČ dne 22.9.2021. Pan Š. Zmátlo podal
podrobnější informace o postupu nápravy dodatků ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výstavba DPS
Betlímek“.
Usnesení 4.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o nápravných opatřeních v souvislosti s přezkoumáním
hospodaření MČ Praha 22 za rok 2020.
6. Plnění rozpočtu k 31.8.2021
Členům FV ZMČ byly na místě předány v tiskové podobě údaje o aktuálním čerpání rozpočtu k 31.8.2021
(následně budou tyto údaje rozeslány členům FV ZMČ taktéž v elektronické podobě). Výdaje OSM dosáhly
71 % upraveného rozpočtu (zde se projevila úhrada ubytovny Křešínská). Výdaje ORS se pohybují na úrovni
15 % upraveného rozpočtu.
Bylo vzneseno několik dotazů (např. na audiovizuální přenosy ZMČ, monitoring skládky Jezera, výkup
garáží, revitalizace ul. Přátelství), které vysvětlil pan radní Š. Zmátlo. Bc. J. Kabilová upozornila na chybně
provedenou úpravu rozpočtu na technické zhodnocení Školní jídelny v celkové výši 1 042 tis. Kč bez DPH,
neboť RMČ dne 11.8.2021 schválila předložený návrh rozpočtových úprav vyjma zabezpečovacího zařízení
a kamerového systému pro Školní jídelnu, ne tedy jako celek. Opravu provede vedoucí OE ještě před
uzávěrkou měsíce srpna. V souvislosti s výše uvedenou rozpočtovou úpravou FV ZMČ upozorňuje na
skutečnost, že dne 05.08.2021 byly v Registru smluv uveřejněny objednávky za „Kamerový systém pro ŠJ

Uhříněves“, „EZS pro ŠJ Uhříněves“ a „Protisluneční fólie pro ŠJ Uhříněves“ celkové výši 1 042 tis Kč i
přesto, že nebyly kryty rozpočtem, schválené vedoucím orgánem (starostou MČ) ve smyslu ustanovení § 26
zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a rozpočtová úprava, která byla projednávána na jednání RMČ
dne 11.08.2021 nebyla schválena RMČ.
Na závěr diskuse vyplynul požadavek FV ZMČ na předložení informací k opravě (nátěru) lávky za radnicí.
FV ZMČ požaduje po OSM předložení položkového rozpisu prací včetně cen a předložení všech nabídek
firem oslovených v souvislosti s výběrem dodavatele na opravu lávky za radnicí. Dále se FV ZMČ zevrubně
zabýval třemi objednávkami v souvislosti s technickým zhodnocením Školní jídelny.
Usnesení 5.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí plnění rozpočtu k 31.8.2021a požaduje předložit následující informace
a vysvětlení:
1. Oprava (nátěr)lávky za radnicí - úkol pro OSM
a) položkový rozpis prací včetně cen
b) předložení nabídek všech oslovených firem v souvislosti s výběrem dodavatele
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Školní jídelna (fólie, kamery, zabezpečovací zařízení)- úkol pro TAJ termín 30.9.2021
jak byly tyto objednávky v době zveřejnění kryty rozpočtem
zda v daném případě nedošlo k porušení směrnice č. 1/2019 „O zadávání veřejných zakázek“
zda v daném případě nedošlo k porušení směrnice č. 2/2019 „Smlouvy a jiné dokumenty“
jak v této souvislosti zapracoval kontrolní systém
předložení nabídek všech oslovených firem v souvislosti s výběrem dodavatele
6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat

7. Různé
Usnesení 6.
FV ZMČ Praha 22 žádá TAJ o vyhodnocení zakázky dle příkazní smlouvy o zajištění služeb v oblasti
předpisu a evidence plateb a evidence uživatelů pro majetek hlavního města Prahy svěřený do správy
městské části Praha 22 (MC22-SD-OSM00021/2021 ) – termín 31.3.2022.
6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat
Na závěr jednání byl dohodnut termín příštího jednání FV ZMČ na 22.11.2021 od 17:30 hodin. Obsahem
tohoto jednání bude plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022.

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
vedoucí OE – vedoucí odboru ekonomického
OSM – Odbor správy majetku
ORS – Odbor realizace staveb
TAJ – tajemník Úřadu městské části

