Zápis č. 4/2017 ze zasedání FV MČ Praha – Velká Chuchle
konaného dne 21.6.2017 v budově ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Přítomni:

Mgr. Pavel Klán – předseda FV,
Pavla Kozáková, Bc. Olga Kuzníková - členky FV

Omluveni:

MUDr. Jaromír Piskáček, Jiřina Hanlová - členové FV

Zapisovatel: Ing. Vilém Schulz – tajemník ÚMČ
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 17,40 hodin.

Program:
1)
2)
3)
4)

Návrh rozpočtových úprav č. 3/2017
Žádost o finanční příspěvek
Návrh investičních požadavků z rozpočtu HMP na rok 2018
Návrh podpory péče o plochy veřejné zeleně ze strany obyvatel Velké a Malé Chuchle

Bod 1)
Ing. Schulz předložil FV k projednání návrh rozpočtových úprav č. 3/2017 – jedná se zejména
o zapojení neinvestičních dotací MHMP (na provoz JSDH, z odvodu VHP za 1-4/2017,
vrácená daň z příjmů PO 2016) a o zapojení investiční dotace MHMP na kontejnerovou
(modulární) ZŠ. Dále se jedná o zapojení finančního vypořádání s MHMP za rok 2016.
Finanční výbor souhlasí s tímto návrhem a doporučuje ZMČ předložený návrh
rozpočtových úprav č. 3/2017 schválit.
Bod 2)
Finanční výbor projednal žádost o finanční příspěvek ze dne 11.5.2017, a to spolku Koně nad
Chuchlí týkající se mj. koňského příměstského tábora 2017.
Finanční výbor navrhuje ZMČ schválit finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč na činnost
spolku Koně nad Chuchlí (IČ 04569903), Na Cihelně, Velká Chuchle – Praha 5 v roce
2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Bod 3)
Vzhledem k tomu, že je třeba sdělit Odboru rozpočtu MHMP do 31.7.2017 investiční
požadavky naší MČ na rozpočet hl.m.Prahy pro rok 2018, navrhuje finanční výbor ZMČ
zažádat o dotaci na stejné akce jako pro rok 2017:







vybudování OV pro „Nové centrum Velké Chuchle“- 9 mil. Kč,
rekonstrukce komunikací a chodníků – 8 mil. Kč,
revitalizace (obnova) polních cest – 1 mil. Kč,
rekonstrukce nám. Chuchelských bojovníků – 5 mil. Kč,
rozšíření kapacity základní školy – 25 mil. Kč,
rekonstrukce hřbitova (včetně hřbitovní zdi, pomníku, přístupové komunikace,
obnovení vodovodní přípojky a zřízení přívodu elektrické energie) – 8,5 mil. Kč.

Bod 4)
Předseda výboru seznámil přítomné členy s osobním návrhem „Podpory péče o plochy
veřejné zeleně ze strany obyvatel Velké a Malé Chuchle“. V rámci diskuze členů FV ZMČ byl
tento návrh posuzován z hlediska jeho zveřejnění – propagace, průzkumu a zájmu občanů,
organizace, hodnocení (bez konkrétních kritérií), finanční náročnosti (výše příspěvku) a
formy úhrady a začlenění v rámci rozpočtu MČ.
Finanční výbor doporučuje tento návrh projednat na zasedání ZMČ s předběžnou
alokací max. 300.000,- Kč v rozpočtu MČ.

Mgr. Pavel Klán
předseda FV

