Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 5. 11. 2019 – 6/19
Přítomni: dle prezenční listiny bylo přítomno 7 členů
Hosté: Š. Zmátlo
Zahájení: 17:30 hod.
Ukončení: 19:55 hod.
Výbor je usnášeníschopný.
Program:

1. Rozbor rozpočtu k 30.9.2019
2. Rozbor VHČ k 30.9.2019
3. Přehled dotací k 30.9.2019
4. Příprava rozpočtu 2020
5. 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 5. 11. 2019.
7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl přijat
Odsouhlasený program jednání FV:
1. Rozbor rozpočtu k 30.09.2019
2. Rozbor VHČ k 30.09.2019
3. Přehled dotací k 30.9.2019
4. Příprava rozpočtu 2020
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 5. 11. 2019
členku FV ZMČ Praha 22 paní Bc. Janu Kabilovou.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat
1. Rozbor rozpočtu k 30.9.2019 - 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 30.09.2019 včetně údajů o plnění rozpisu rozpočtu. Příjmy jsou členěny na
daňové, nedaňové a dotační – celkové plnění ve výši 177 496 136,06 Kč (71,65 %), výdaje jsou
členěny na běžné a kapitálové – celkové čerpání 164 770 537,31 Kč (39,73 %). Saldo rozpočtu
skončilo přebytkem ve výši 12 725 598,75 Kč, který vznikl zejména v důsledku nižšího čerpání
kapitálových výdajů (21,94 % rozpočtu). Pan předseda FV nejprve zevrubně uvedl plnění jednotlivých
položek na straně příjmů rozpočtu a následně plnění jednotlivých oddílů rozpočtu. Proběhla diskuse
během které byly vzneseny dotazy na podrobnější informace týkající se zejména nižšího čerpání
kapitálových výdajů, výběru daně z nemovitosti, posílení mezd ve školství, Místního akčního plánu
vzdělávání, nízkého čerpání výdajů oddílu doprava (oddíl 22) a několik dalších dotazů s tím, že
obratem vedoucí OE zašle všem členům FV ZMČ podrobný rozpis výdajů za služby OKÚ. Dotazy
zodpověděl přítomný pan radní Š. Zmátlo, který členy FV výboru informoval především o stavu
rozpracovanosti investičních akcí a jejich čerpání z rozpočtu roku 2020 a o budoucím způsobu
zapojení finančních prostředků získaných vyšším výběrem daně z nemovitostí, pan předseda FV a
vedoucí OE. Závěrem vyplynul ještě požadavek na ověření čerpání mezd v souvislosti s dodržením
procentuálního odvodu na sociální a zdravotní pojištění.

Usnesení 3.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Rozbor rozpočtu k 30.9.2019.
2. Rozbor VHČ k 30.9.2019 - písemný materiál
Předseda FV ZMČ Ing. Jiří Pařízek uvedl druhý bod jednání, který měli všichni členové FV předem
elektronicky k dispozici. Výnosy VHČ činí 16 402 147,08 Kč (95 %), náklady 3 272 686,15 Kč (68
%). Zisk před zdaněním je 13 129 460,93 Kč. VED OE sdělil členům FV ZMČ, že v roce 2019 MČ
neobdrží odvod z pronájmu parkovacích zón, neboť výdaje TSK HMP převýšily téměř dvojnásobně
příjmy ze zóny placeného stání v městské části Praha 22. Důvodem je investice do nových
parkovacích automatů a navazujícího zařízení.
Usnesení 4.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Rozbor VHČ k 30.9.2019.

3. Přehled dotací k 30.9.2019 - písemný materiál
Předseda FV Ing. J. Pařízek poskytl stručný komentář k jednotlivým dotačním titulům. Podrobnější
výklad k čerpání jednotlivých dotací podal pan radní Š. Zmátlo, přičemž Ing. Duba požádal o
vysvětlení, zda je možné u dotací ponechaných z roku 2018 do roku 2019 v případě jejich nedočerpání
opětovně požádat o ponechání na rok 2020.
Usnesení 4.
FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Přehled dotací k 30.9.2019.
4. Příprava rozpočtu na rok 2020 – ústní informace
Předseda FV uvedl tento bod. Členové FV ZMČ byli informováni o dosavadní přípravě rozpočtu
s tím, že MČ bude tak jako v minulosti od 1. ledna nového rozpočtového roku hospodařit podle
rozpočtového provizoria. Jednání FV ZMČ k rozpočtu na rok 2020 proběhne v měsíci lednu. Termín
bude upřesněn z kraje nového roku.

5. Diskuse
Proběhla obecná diskuse.
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 (FV) – Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 22
VHČ – vedlejší hospodářská činnost
MČ – městská část
VED OE – vedoucí odboru ekonomického
TSK HMP – Technická správa komunikací hl. m. Prahy

