Zápis č. 5/2015 ze zasedání FV MČ Praha – Velká Chuchle
konaného dne 7.9.2015 v budově ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Přítomni:

Mgr. Pavel Klán – předseda FV, Jiřina Hanlová – členka FV

Omluveni:

MUDr. Jaromír Piskáček, Bc. Olga Kuzníková, Pavla Kozáková - členové FV

Zapisovatel: Ing. Lenka Svobodová – hlavní účetní ÚMČ
Jednání bylo zahájeno v 17,45 hodin a ukončeno v 18,15 hodin.

Program:
1) Návrh rozpočtových úprav č.4/2015 a č.5/2015
2) Různé
Bod 1)
Ing. Svobodová předložila FV k projednání návrh rozpočtových úprav č.4/2015 – viz
příloha č.1, které se týkají stavebních prací, které bylo nezbytné objednat z důvodu
bezpečnosti provozu parkurového hřiště (32tis.Kč) a běžného provozu v budově ZŠ (55tis.Kč)
ještě před začátkem školního roku. Tyto výdaje je možné pokrýt z vlastních prostředků
z vrácené daně z příjmů za r.2013.
Finanční výbor bere na vědomí tento návrh rozpočtových úprav, které schválil
starosta, a to dle usn.ZMČ č.3/2014, b.3/4-3 ze dne 15.12.2014 s tím, že na následujícím
jednání ZMČ v říjnu 2015 starosta předloží tyto rozpočtové úpravy na vědomí ostatním
zastupitelům.
Dále je třeba zapojit do rozpočtu vlastní finanční prostředky na výdaje související
s přístavbou MŠ (1470tis.Kč) a opravy vozu LIAZ (263tis.Kč), na které již nebude stačit
přijatá dotace od MHMP ve výši 3mil.Kč (MŠ), resp. 610tis.Kč (vůz LIAZ). Na přístavbu MŠ
se navrhuje použít zatím nečerpané prostředky z daru od spol. InterCora (Hornbach), na
opravu vozu LIAZ prostředky z vrácené daně z příjmů za r.2013.
Finanční výbor souhlasí s tímto návrhem a doporučuje ZMČ předložený návrh
rozpočtových úprav schválit.
Bod 2)
Ing. Svobodová informovala členy výboru, že na základě žádosti MČ zaslané odboru
rozpočtu MHMP o přehodnocení stanoviska MHMP k refundaci výdajů za povodně v r.2013
sdělila osobně Ing. Javornická (zástupkyně ředitele MHMP pro finance) telefonicky
starostovi, že tyto prostředky po nás MHMP nebude požadovat.
Pozn.:
Omluveným členům FV byly podkladové materiály zaslány na jejich emailové adresy
a byla jim dána možnost se k projednávaným tématům vyjádřit v souladu splatným Jednacím
řádem FV.
Mgr. Pavel Klán
předseda FV
Příloha:
Návrh rozpočtových úprav č.4/2015 a 5/2015

