Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 20. 4. 2016 6/16
Přítomni: dle prezenční listiny: přítomni 3 členové z 5
Host: Ing. J. Pařízek – zástupce starosty
Zahájení: 17:05 hod.
Ukončení: 18:20 hod.

členů výboru

Výbor je usnášení schopný.
Program:

1. Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2015
2. Rozpočtové úpravy za období od 1. 1. 2016 do 20. 4. 2016
3. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2016
4. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. čtvrtletí 2016
5. 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 20. 4. 2016.
3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl přijat
Za ověřovatele zápisu byl navržen pan Ing. Petr Semeniuk.
Usnesení 2.
FV ZMČ Praha 22 schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání FV ZMČ Praha 22 dne 20. 4. 2016
člena FV ZMČ Praha 22 pana Ing. Petra Semeniuka.
3 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat

1. Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2015 – 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. 2015 bylo již
projednáváno na 5. jednání FV. Součástí závěrečného účtu bude i Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření MČ Praha 22 za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Na jednání FV byl předložen
pouze návrh této Zprávy s připojeným stanoviskem MČ k zjištěním kontrolní skupiny. Nedostatky
zjištěné při předcházejících dílčích přezkoumání byly napraveny. FV se ztotožnil s předloženým
stanoviskem MČ Praha 22. Samostatným usnesením bude ze závěrečného účtu schvalovat ZMČ
účetní výkazy za rok 2015 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření MČ za rok 2015 a dále Inventarizační zprávu za rok 2015.
Po diskuzi dal předseda FV Mgr. Matyášek hlasovat o usneseních:
Usnesení 3.
FV ZMČ Praha 22 doporučuje ZMČ Praha 22 návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2015
schválit bez výhrad
3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl přijat
Usnesení 4.
FV ZMČ Praha 22 doporučuje RMČ Praha 22 dovysvětlit poskytnuté dary, i když tuto povinnost
zákon pro darující MČ neukládá
3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl přijat

2. Rozpočtové úpravy za období od 1. 1. 2016 do 20. 4. 2016 – písemný materiál
Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Wetterovi, který seznámil členy FV s účelností
obdržených dotací (15 514 600 Kč), s přesuny výdajů schváleného rozpočtu (15 280 000 Kč) a o
zvýšení stavu fondu darů o přijaté dary na kulturu 15 000 Kč). Úpravy jsou schvalovány podle
kompetencí v RMČ. Ing. Pařízek upozornil na další investiční dotaci na výstavbu MŠ Pitkovice
z MŠMT ve výši 25 mil. Kč. Členové FV doporučují vedení MČ lépe prezentovat úspěchy při
získávání účelových dotací do rozpočtu MČ.
Usnesení 5.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí rozpočtové úpravy za období od 1. 1. 2016 do 20. 4. 2016
3. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2016- 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 řádného rozpočtu MČ na rok 2016 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 a plánu HČ. Diskutovány a blíže vysvětleny byly
FV sledované položky čerpání s rozpočtovou kvartální procentní indikací: nákup stolů pro muzeum
kryté z fondu muzea, pronájem divadla, ERA poradenské služby, geometrické plány a posudky,
Gordic, s doporučením na přípravu rozpočtových opatření. Dále také detailní položky Materiál na
údržbu komunikací, Kontrola a čištění uličních vpustí, Mzdy v hotovosti s doporučeními FV pro
vedoucího OE. Vysvětlena byla příjmová položka Údržba komunikací v Hospodářské činnosti.
A nakonec i mimořádná bonifikace od pojišťovny, kvalitně vyjednaná od RMČ.
Ing. Semeniuk informoval o investičních záměrech v oblasti vzdělávání a stravování. Zpráva o plnění
rozpočtu bude zveřejněna na webu MČ.
Usnesení 6.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I.
čtvrtletí 2016.
4. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. čtvrtletí 2016 – 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 bylo u všech
organizací dosaženo zisku.
Usnesení 7.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. čtvrtletí 2016.
5. Různé
FV byly předloženy k informaci Programy MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti nestátních
neziskových organizací a na podporu projektů v oblasti společenských aktivit v roce 2016 – přehled
podaných žádostí s požadovanou, navrhovanou a schválenou výší dotací. Jediná z nich bude
předmětem rozhodnutí ZMČ (dle daného limitu).
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 Ing. Petr Semeniuk – člen FV ZMČ Praha 22

