Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 9. 9. 2019 – 5/19
Přítomni: dle prezenční listiny bylo přítomno 7 členů
Hosté: Š. Zmátlo
Zahájení: 17:30 hod.
Ukončení: 19:25 hod.
Výbor je usnášeníschopný.
Program:

1. Rozbor hospodaření k 30.06.2019
2. Přehled dotací k 31.8.2019
3. Finanční kontrola za rok 2018
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. Dále pan
předseda sdělil členům FV, že na jejich požádání bude jejich případný dotaz, požadavek či námět
zapsán do zápisu z jednání FV. Vzhledem k tomu, že ze strany členů FV nebyly žádné další
připomínky, nechal předseda FV hlasovat o navrženém programu jednání dle pozvánky:
Usnesení 1.
FV ZMČ Praha 22 schvaluje navržený program jednání FV ZMČ Praha 22 konaného
dne 9. 9. 2019.
7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl přijat
Odsouhlasený program jednání FV:
1. Rozbor hospodaření k 30.06.2019
2. Přehled dotací k 31.08.2019
3. Finanční kontrola za rok 2018
4. 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 9. 9. 2019
členku FV ZMČ Praha 22 paní Bc. Janu Kabilovou.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat
1. Rozbor hospodaření k 30.6.2019 - písemný materiál
Předseda FV ZMČ 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 30.06.2019 včetně údajů o plnění rozpisu rozpočtu. Příjmy jsou členěny na
daňové, nedaňové a dotační – celkové plnění ve výši 69 043 614,80 Kč (40,84 %), výdaje jsou členěny
na běžné a kapitálové – celkové čerpání 65 806 258,06 Kč (22,47 %). Saldo rozpočtu skončilo
přebytkem ve výši 3 237 356,74 Kč, který vznikl zejména v důsledku nižšího čerpání kapitálových
výdajů (22,47 % rozpočtu). Výnosy VHČ činí 10 859 684,99 Kč (63 %), náklady 1 691 128,88 Kč (35
%). Zisk před zdaněním je 9 168 556,11 Kč. Důvodem nižších nákladů je odložení výměny záložních
zdrojů v divadle a DPS II na 2. pololetí. Pan předseda FV stručně zhodnotil plnění rozpočtu a plánu
VHČ za 1. pololetí roku 2019 a podrobně vysvětlil více než 60% navýšení rozpočtu ve vzdělávání
(oddíl 31) popsáním jednotlivých dotačních titulů (6,8 mil. posílení mezd ve školství, 1,6 mil. dotace
na místní akční plán vzdělávání, 1,1 mil. MŠ Sluneční „Zahrada jako odpověď“, 2 mil. ZŠ U Obory
„Šablony“ a „Modernizace učebny“). Následně proběhla diskuse. Bc. Kabilová měla dotaz na průběh
investiční akce „Revitalizace parku a cukrovarského rybníka“, Ing. Duba, Ing. Straka a Ing. Semecký
se dotázali na důvod celkově nízkého čerpání investičních akcí a zda nehrozí vracení dotací.
Vysvětlení podal pan radní Š. Zmátlo. Při probírání plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti měl
Ing. Semecký dotaz, zda do konce roku dojde k výměně záložních zdrojů pro divadlo a DPS II, pan
Fiřt měl dotaz na zaúčtování daně z příjmů právnických osob za hospodářskou činnost. Dotazy
zodpověděl VED OE.

Usnesení 3.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Rozbor hospodaření k 30.6.2019.

2. Přehled dotací k 31.8.2019 - písemný materiál
Předseda FV Ing. J. Pařízek poskytl stručný komentář k jednotlivým dotačním titulům. Bc. Kabilová
upozornila na skutečnost, že dotace pro ZŠ U Obory na „Modernizaci učeben“ se skládá jak z části
neinvestiční, tak i z části investiční (pozn.: částka 949,8 tis. je rozdělena na 793 tis. Kč neinvestičních
výdajů a 156,8 tis. investičních výdajů).
Usnesení 4.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Dotační vztahy k HMP ke dni 31.8.2019.
3. Finanční kontrola za rok 2018 – písemný materiál
Předseda FV uvedl tento bod. Na místě byl členům FV ZMČ předán ještě příkaz pana starosty
k odstranění nedostatků uvedených v „Protokolu o následné veřejnosprávní kontrole za rok 2018“.
Následně proběhla diskuse k jednotlivým nedostatkům a možnému způsobu nápravy.

Usnesení 5.
a) FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Protokol o následné veřejnosprávní finanční kontrole
MČ Praha 22 za rok 2018 včetně opatření k odstranění nedostatků zjištěných při
veřejnosprávní finanční kontrole, zaslaného na MHMP odboru OKC a upozorňuje na
nedostatky uvedené v Protokolu o následné veřejnosprávní finanční kontrole MČ Praha 22
za rok 2018 ze dne 6.8.2019, týkající se zejména oblasti vnitřního kontrolního systému a
správy majetku.
b) Vzhledem ke skutečnosti, že neplatnost smluv může mít do budoucna vliv na hospodaření
MČ finanční výbor upozorňuje na potřebu dořešení platnosti smluv uvedených v protokolu
a řešení uvést v písemné zprávě o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou v termínu do 6
měsíců od ukončení kontroly.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – přijato

4. Diskuse
Proběhla obecná diskuse s tím, že příští finanční výbor se bude konat v 2. polovině října.
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
VHČ – vedlejší hospodářská činnost
MČ – městská část
VED OE – vedoucí odboru ekonomického
DPS – dům s pečovatelskou službou
OKC – odbor kontrolních činností

