Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 31. 5. 2021 – 12/21
Místo konání: místnost č. 113
Přítomni:

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

Hosté:

Š. Zmátlo

Zahájení:

17:30 hod.

Ukončení:

19:47 hod.

Výbor je usnášeníschopný.

Program:

1. Plnění rozpočtu k 31.3.2021
2. Závěrečný účet za rok 2020
3. Účetní závěrka za rok 2020
4. Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2020
5. ZŠ Romance informace k architektonické soutěži

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 31. 5. 2021.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat
Odsouhlasený program jednání FV:
1. Plnění rozpočtu k 31.3.2021
2. Závěrečný účet za rok 2020
3. Účetní závěrka za rok 2020
4. Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2020
5. ZŠ Romance informace k architektonické soutěži
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 31. 5. 2021 členku
FV ZMČ Praha 22 paní Bc. Janu Kabilovou.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat
1. Plnění rozpočtu k 31.3.2021 - 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 IQ 2021. Vedoucí OE sdělil, že k 31.3.2021 byly
dodrženy závazné ukazatele rozpočtu s výjimkou oddílu 52 -Výdaje na zvládnutí krizových situací.
Důvodem je nákup ochranných pomůcek v souvislosti s pokračující pandemií koronaviru. Jednotlivá
překročení v rozpisu rozpočtu podle odborů budou řešena dle potřeby změnou rozpisu rozpočtu.
V souvislosti se zápisem z projednání finančního vypořádání městské části za rok 2020 s hl. m. Prahou paní
Bc. Kabilová požádala o informaci ohledně požadavku MČ na ponechání nevyčerpaných dotací do roku
2021. Dotaz obšírně zodpověděl pan radní Zmátlo s tím, že žádosti městské části o ponechání nevyčerpaných
dotací bylo plně vyhověno. Pan Zmátlo předložil Zápis z projednání vypořádání finančních vztahů
městských částí hl. ml Prahy a ke státnímu rozpočtu za rok 2020 ze dne 04.03.2021. V souvislosti s

předloženým finančním vypořádáním za rok 2020 pan Zmátlo upozornil členy finančního výboru na
skutečnost, že pokud městská část nevyčerpá ponechané dotace do konce roku 2021, není zcela jisté, že tyto
dotace budou městské části opět ponechány, neboť u některých dotačních titulů by městská část žádala o
ponechání již potřetí, ba dokonce počtvrté. V souvislosti s připraveností rozpočtu byl zároveň na podnět Ing.
Semeckého a Bc. Kabilové částečně probírán bod č. 5 jednání, tj. architektonická soutěž ZŠ Romance,
přičemž bylo konstatováno, že v současnosti není v upraveném rozpočtu částka ve výši 27 mil. Kč bez DPH
na pokrytí JŘBU na vypracování projektové dokumentace v souvislosti s uskutečněním architektonické
soutěže na výstavbu ZŠ Romance
Usnesení 3.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí plnění rozpočtu k 31.3.2021.
2. Závěrečný účet za rok 2020 – písemný materiál
Byl předložen Závěrečný účet za rok 2020, který obsahoval údaje o plnění rozpočtu a plánu hospodářské
činnosti k 31.12.2020, 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 283 787 957,16 Kč (76,37 %), výdaje na běžné a kapitálové – celkové čerpání
246 904 648,00 Kč (49,60 %). Saldo skončilo přebytkem ve výši 36 883 309,16 Kč, který vznikl zejména
v důsledku nižšího čerpání kapitálových výdajů (35 % upraveného rozpočtu). Úvodem projednávání tohoto
bodu se ukázalo, že Ing. Nečas a Ing. Straka neobdrželi přílohu k tomuto bodu jednání. Důvodem byla
pravděpodobně velikost souboru, neboť ostatní členové Finančního výboru tento materiál obdrželi. Součástí
závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020. V souvislosti se
zjištěnými chybami a nedostatky uvedenými ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření proběhla
diskuze. Finanční výbor požaduje, aby Zastupitelstvu MČ Praha 22 byl závěrečný účet předložen včetně
příkazu starosty k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Dále Finanční výbor požaduje na své příští jednání
předložit ke kontrole splnění nápravných opatření.
Usnesení 4.
FV ZMČ Praha 22 souhlasí s návrhem Závěrečného účtu za rok 2020 a doporučuje RMČ Praha 22 návrh
Závěrečného účtu za rok 2020 vzít na vědomí a ZMČ Praha 22 doporučuje návrh Závěrečného účtu za
rok 2020 schválit s výhradou dle bodu č. I písmene D Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
městské části Praha 22 za rok 2020 .
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat
3. Účetní závěrka za rok 2020 – písemný materiál

Byla sestavena účetní závěrka MČ Praha 22 k 31. 12. 2020 dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. v souladu s vyhláškou č. 220/2013 o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Obsahem účetní závěrky jsou
výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a inventarizační zpráva.
Usnesení 5.
FV ZMČ Praha 22 souhlasí s předloženou účetní závěrkou MČ Praha 22 za rok 2020 a doporučuje ZMČ
Praha 22 účetní závěrku za rok 2020 schválit.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat

4. Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2020 – písemný materiál

Jednotlivé příspěvkové organizace jejichž zřizovatelem je MČ Praha 22 sestavily účetní závěrky
k 31. 12. 2020 dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek. Obsahem účetní závěrky jsou výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty
a příloha. Všechny příspěvkové organizace hospodařily za rok 2020 s přebytkem. Účetní závěrky
PO schvaluje RMČ.

Usnesení 6.
FV ZMČ Praha 22 souhlasí s předloženou účetní závěrkou jednotlivých příspěvkových organizací za rok
2020 a doporučuje RMČ Praha 22 účetní závěrku PO za rok 2020 schválit.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat
5. ZŠ Romance informace k architektonické soutěži

Požadavkem vzešlým z jednání ZMČ bylo, aby se Finanční výbor v souvislosti
s architektonickou soutěží ZŠ Romance seznámil s podklady ke stanovení ceny následné
zakázky na zpracování projektové dokumentace stavby včetně interiéru a jakým způsobem byla
cena stanovena.
Finanční výbor byl seznámen s výpočtem ceny dle kalkulačky ČKA vycházející
z předpokládaných realizačních nákladů stavby (537 mil. Kč bez DPH) a hodinové sazby ateliéru
(450 Kč/h). Dále byla Finančnímu výboru předložena tabulka propočtu nákladů, dle které
výchozí částka z kalkulačky ČKA byla v několika bodech redukována. Ing. Semecký podotkl, že
z čistě laického pohledu je vzhledem k hodinové sazbě a konečné ceně díla zarážející počet
pracovních hodin potřebných k vypracování projektové dokumentace.
Usnesení 7.
1) FV ZMČ Praha 22 konstatuje, že byl seznámen s tvorbou ceny na zpracování projektové
dokumentace na stavbu ZŠ Romance, avšak podotýká, že pro danou oblast nemá dostatek znalostí
k odbornému posouzení výše stanovené ceny.
2) FV ZMČ Praha 22 žádá RMČ, aby postupovala u investiční zakázky ZŠ Romance s péčí řádného
hospodáře, a to při formulování a naplňování smluvních ujednání v rámci JŘBU, zejména při
formulování sankční klauzule, která stanoví následky nedodržení soutěžního zadání s důrazem na
odhadované stavební náklady.
3) FV ZMČ Praha 22 upozorňuje, že v rozpočtu nejsou vyčleněny finanční prostředky na výdaje
vyplývající z případného JŘBU ZŠ Romance.
5 pro, 0 proti, 2 se zdržel – návrh byl přijat
6. Různé
Na závěr Bc. Kabilová vznesla dotaz na pana radního Š. Zmátla o stavu investic ve školství. Z odpovědi
vyplynulo, že neutěšený stav investic ve školství bude zřejmě nakonec řešen kontejnery v ZŠ Vachkova.

Ing. Jiří Pařízek v.r.
předseda FV ZMČ Praha 22
Příloha: 1) Zápis z projednání finančních vztahů MČ s HMP
2) Podklady ke stanovení ceny na projektovou dokumentaci ZŠ Romance

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
PO – příspěvkové organizace
ČKA – Česká komora architektů
HMP – hl. m. Praha
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Propočet nákladů projektové činnosti
Předpokládané náklady stavebních prací
Náklady projekčních prací (dle kalkulačky ČKA)

6,18%

Honorář
(Kč bez DPH)

Fáze projektové činnosti
1. Příprava projektu
Návrh Stavby
Nastandardní:
veřejné představení návrhu
2.
Obstarávací (inženýring):
předjednání dokumentace u zásadních DOSS a na stavebním
úřadě
Dokumentace pro vydání společného povolení (DSpP)
Nadstandardní:
vizualizace
odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie,
likvidace odpadů)
studie interiéru a komunikační grafiky
Obstarávací (inženýring):
obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a
3.
organizací potřebných pro vydání společného povolení DOSS

4.

zajištění vyjádření účastníků řízení
účast při jednáních ve sloučeném řízení
obstarání společného povolení včetně dalších se stavbou
souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů,
vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní
souhlasy)
Dokumentace pro provádění Stavby (DPS)
Nadstandardní:
v konstrukčně-statické části podrobné výkresy výztuže
projekt souborného řešení interiéru a komunikační grafiky

Obstarávací (inženýring):
kontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich
promítnutí do dokumentace
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a
kontrolní položkový rozpočet Stavby a Interiérů
5. Nadstandardní:
ocenění stavebního díla na základě zpracovaného výkazu výměr
6. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby
Autorský dozor
7.
AD po celou dobu výstavby za účasti všech profesí

Celkem

537 000 000 Kč
33 164 100 Kč

1%

0 Kč

Poznámka
využije se původní
projekt, ČKA: 331 650 Kč

4 311 333 Kč

ČKA: 4 311 450 Kč

30%

9 949 230 Kč

sloučené řízení (sížení
nákladů na PD o 10%),
ČKA (ve dvou fázích): 12
270 300 Kč

28%

9 285 948 Kč

ČKA: 10 612 350 Kč

2%

663 282 Kč

ČKA: 1 658 250 Kč

1%

331 641 Kč

11%

3 648 051 Kč

13%

ČKA: 3 979 800 Kč

28 189 485 Kč s DPH: 32 899 277

Poznámky:
Fáze projektové činnosti vychází ze Standardu služeb architekta dle ČKA (činnost je dělena na standardní, nadstandardní a
obstarávací - inženýring). Požadované nadstndardní a obstarávací činnosti je potřeba specifikovat ve smlouvě, u
standardních lze odkázat na dokument.
Standard služeb architekta:
https://www.cka.cz/cs/cka/kontakty/pracovni-skupiny/ps-honorare/2017-standard-sluzeb-architekta

