Zápis č. 1/2017 ze zasedání FV MČ Praha – Velká Chuchle
konaného dne 11.1.2017 v budově ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Přítomni:

Mgr. Pavel Klán – předseda FV, MUDr. Jaromír Piskáček, Pavla Kozáková členové FV

Omluveni:

Jiřina Hanlová, Bc. Olga Kuzníková – členky FV

Zapisovatel: Ing. Vilém Schulz – tajemník ÚMČ (t.č. hlavní účetní, správce rozpočtu)
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 17,45 hodin.
Program:
1)
2)
3)
4)

Návrh rozpočtu MČ Praha – Velká Chuchle na rok 2017 (vč. rozpočtu SF a VHČ)
Návrh rozpočtového výhledu 2018 – 2022
Rozpočtové úpravy (č. 8/2016, vnitřní rozpočtové úpravy č. 2/2016)
Informace o přezkumu hospodaření MČ

Bod 1) Návrh rozpočtu a plánu VHČ na rok 2017
Ing. Schulzem a předsedou finančního výboru byl předložen k projednání návrh rozpočtu na
rok 2017, přítomní členové FV měli k dispozici tento návrh k podrobnému prostudování.
Do dne 6.1.2017 měli možnost všichni členové místního zastupitelstva a občané podat návrhy, náměty příp. připomínky k tvorbě rozpočtu 2017 s tím, že do dnešního dne návrhy
předložili Mgr. Melichar a vedení MČ (pp. Fresl, Šimek, Ing. Schulz) s předsedou FV ZMČ, a
to po jednání konaném dne 9.1.2017 v kanceláři starosty MČ. Jednalo se o návrh čerpání finančních prostředků na činnost Klubu seniorů Chuchle (celkem 69.000,- Kč), vyčlenění finančních prostředků z daru společnosti InterCora v celkové výši 7.000.000,- Kč na nákup
tzv. kontejnerové (buňkové) školy pro umístění 4 tříd do doby výstavby nového pavilonu ZŠ
(2.500.000,- Kč), zajištění cateringu (gastronomické služby) žáků v prostorech K8 do doby
výstavby a provozu nové kuchyně včetně jejího zázemí a vybavení (1.500.000,- Kč) a k realizaci dešťové kanalizace ve spodní části Velké Chuchle (oblast kolem ulic Starolázeňská a
K Zahradnictví – 3.000.000,- Kč) a dále zatím z vlastních zdrojů na pokračování procesu
tvorby nového centra MČ v oblasti bývalého FEMAtu (500.000,- Kč), na studie – revitalizace
veřejných ploch nám. Chuchelských bojovníků, nám. Omladiny a prostoru u sportovního hřiště u ZŠ (250.000,- Kč), na revitalizaci ovocného sadu nad ulicí Dubnická a jeho přeměnu na
park se zohledněním rozpočtové úpravy z minulého období (150.000,- Kč), na instalaci
nových prvků městského mobiliáře – lavičky, odpadkové koš, informační tabule aj. (100.000,Kč), na navýšení prostředků pro tvorbu studií, znaleckých posudků, projektové dokumentace
dosud nespecifikované (450.000,- Kč), na navýšení celkové částky týkající se rekonstrukce
kulturního areálu K8 o DPH (2.100.000,- Kč) a na opravy a úpravy dětských hjřišť v celkové
částce 300.000,- Kč (150.000,- na dětské hřiště u ZŠ a 150.000,- Kč na parkurové hřiště).
Co se týká návrh rozpočtu ZŠ a MŠ – rozpočty byly sestaveny podle výdajů v roce 2016
(ZŠ 2.600.000,- Kč a MŠ 1.000.000,- Kč), přičemž pro rok 2017 již MŠ nepožaduje navýšení
rozpočtu na platy nových zaměstnanců MŠ (po vybudování nové třídy) s tím, že obě ředitelky
byly písemně vyzvány k předložení odpisových plánů pro rok 2017, a to vzhledem k blížící-

mu se termínu zasedání ZMČ. Pro rok 2017 byl zvýšen finanční příspěvek na jednoho žáka
z 1.360,- Kč na 2.000,- Kč (dle HMP o 41,7%) – celkem má MČ obdržet od HMP o 574.000,Kč více než v roce 2016. Pro doplnění - co se týká finančního příspěvku na obyvatele, k jeho
navýšení nedošlo – zůstává tak jako v minulých letech 5.000,- Kč/1 obyvatel MČ.
Rozpočet MČ je pro rok 2017 navrhován jako schodkový jako v minulých letech se zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z předchozího roku (let), tzn. pokrytí výdajů
vlastními zdroji bez čerpání půjček nebo bankovních úvěrů.
Součástí návrhu rozpočtu je i rozpočet sociálního fondu (stravovací kupony, kulturní, sportovní akce pro zaměstnance a uvolněné členy ZMČ) a plán VHČ.
Po diskusi doporučují členové výboru tento návrh rozpočtu na rok 2017 – viz příloha vyvěsit na úřední desku ÚMČ nejpozději dne 13.1.2017 tak, aby byl dodržen termín 15-ti
denní zákonné lhůty - tzv. „vyvěšení“ před konáním ZMČ, které je naplánováno na
30.1.2017.
Pro informaci – dle metodického pokynu a v souladu s usnesením ZHMP č. 21/1 ze dne
24.11.2016 je třeba schválit rozpočet MČ nejpozději do 31.3.2017.
Bod 2) Návrh rozpočtového výhledu na rok 2018-2022
Ing. Schulzem a předsedou FV ZMČ byl dále předložen k projednání návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 až 2022, členové FV měli k dispozici tento návrh k podrobnému prostudování.
Vzhledem k tomu, že Zásady pro sestavení rozpočtového výhledu MČ na rok 2018 -2022 byly
schváleny usnesením RHMP č. 1373 ze dne 7.6.2016, povinnost jeho sestavení vyplývá
z ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a jeho nezpracování je považováno za správní delikt, přijal finanční výbor
jednomyslně usnesení, kterým doporučuje ZMČ schválit rozpočtový výhled na rok 2018
- 2022 – viz příloha.
Bod 3) Rozpočtové úpravy (č. 8/2016, vnitřní rozpočtové úpravy č. 2/2016)
Členové FV byli Ing. Schulzem informování o rozpočtové úpravě č. 8/2016 týkající se
navýšení finančních prostředků na PHM – JSDH ve výši 3.200,- Kč, která byla schválena
starostou MČ v souladu s usnesením ZMČ č. 3/2016 (bod 3/3-2) ze dne 14.3.2016 a dále
s přehledem vnitřních rozpočtových úprav č. 2/2016.
FV ZMČ opět doporučuje zastupitelstvu pověřit starostu MČ prováděním nezbytných
rozpočtových úprav v průběhu roku 2017 v případě přijetí a realizace účelově
poskytnutých prostředků, výdajů k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a
živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze a další výdaje, kde může dojít ke škodám
z důvodu časového prodlení s tím, že na následujícím zasedání ZMČ budou tyto
rozpočtové úpravy předloženy na vědomí.

Bod 4) Přezkum hospodaření MČ

Ing. Schulz závěrem informoval členy finančního výboru o zápisu z dílčího přezkumu
hospodaření MČ za období 1-10/2016 zpracovaném pracovnicemi Odboru kontrolních
činností MHMP, které konstatovaly, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Mgr. Pavel Klán
předseda FV

Příloha:
Návrh rozpočtu MČ na rok 2017 a rozpočtového výhledu na rok 2018 - 2022

