Zápis č. 5/2017 ze zasedání finančního výboru MČ Praha – Velká Chuchle
konaného dne 13.9.2017 v budově ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Přítomni:

Mgr. Pavel Klán – předseda FV,
Pavla Kozáková, Jiřina Hanlová, Bc. Olga Kuzníková, MUDr. Jaromír
Piskáček - členové FV.

Omluveni:

-----

Zapisovatel: Ing. Vilém Schulz – tajemník ÚMČ
Jednání bylo zahájeno v 17,10 hodin a ukončeno v 18,10 hodin.

Program:
1)
2)
3)
4)

Návrh rozpočtových úprav č. 4/2017 a vnitřní rozpočtové úpravy č. 1/2017
Žádosti o finanční příspěvek
Žádosti o finanční příspěvek a vyúčtování příspěvku (základní škola)
Vyúčtování vodného a stočného v BD Radotínská 384 - 388

Bod 1)
Ing. Schulz předložil finančnímu výboru k projednání návrh rozpočtových úprav č. 4/2017 –
jedná se o zapojení neinvestiční dotace MHMP (EU – šablony pro ZŠ) v příjmové a výdajové
části rozpočtu a o snížení rezervy z vrácené daně z příjmů PO 2016 a navýšení prostředků na
opravy fasády v obecním areálu K8. Členové výboru se seznámili s přehledem vynaložených
nákladů na dočasnou kontejnerovou ZŠ a výdejnu jídel umístěných v obecním areálu K8, a to
z daru společnosti InterCora a z investiční dotace poskytnuté MHMP s tím, že budou ještě
dofakturovány některé výdaje za dokončovací práce a konečné úpravy těchto staveb.
Finanční výbor dále projednal vnitřní rozpočtové úpravy č. 1/2017 schválené starostou MČ
týkající se technických úprav v rámci OdPa 3113 rozpočtu městské části na rok 2017.
Finanční výbor, po projednání rozpočtových úprav, doporučuje ZMČ předložený
návrh rozpočtových úprav č. 4/2017 schválit a vnitřní rozpočtové úpravy č. 1/2017 vzít
na vědomí.
Bod 2)
Finanční výbor projednal žádost o finanční příspěvek ze dne 8.8.2017, a to spolku Aerobic
Team Praha týkající se pokrytí nákladů na dopravu a startovné v rámci účasti na Mistrovství
světa ve sportovním aerobiku a fitness 2017 v holandském Leidenu ve dnech 16. –
21.10.2017. Členové výboru byli informováni o změně názvu spolku a jeho přesídlení letos
v únoru na adresu Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5 – Košíře s tím, že finanční příspěvek by
se skládal ze startovného, případně by se navýšil o 5.000,- Kč za účastníky (soutěžící nebo
trenéry) s trvalým pobytem MČ Praha 5 - Velká Chuchle (do zasedání ZMČ budou jednatelé
spolku v tomto smyslu vyzváni k upřesnění).
Finanční výbor po projednání žádosti doporučuje ZMČ schválit finanční příspěvek ve
výši 24.800,- Kč na akreditaci – startovné v rámci účasti na Mistrovství světa ve
sportovním aerobiku a fitness 2017 v holandském Leidenu ve dnech 16. – 21.10.2017
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Finanční výbor dále projednal žádost SK Čechoslovan Chuchle, z.s. o poskytnutí finanční
dotace na rok 2017 ze dne 17.7.2017 týkající se zaplacení faktury za rekonstrukci vodovodní
přípojky k areálu. Po projednání žádosti členové výboru konstatovali, že takto
koncipovaná žádost nevyhovuje požadavku na následné uzavření veřejnoprávní
smlouvy za účelem podpory sportovní činnosti. Rovněž tak vzhledem k současnému
právnímu stavu budovy ve sportovním areálu není možné žádnou dotaci poskytnout a
tuto žádost netýkající se bezprostředně sportovní činnosti (v souladu s podstatou
poskytnutých finančních prostředků z MHMP) doporučují ZMČ neakceptovat.
Bod 3)
Finanční výbor se zabýval žádostmi ředitelky ZŠ o finanční příspěvek na náklady spojené se
stravováním v době přestavby školy (ze dne 15.6.2017), na vybavení detašovaného pracoviště
(ze dne 11.7.2017) a o dočerpání zůstatku v rámci vyúčtování příspěvku na asistenta
pedagoga v 1. třídě (ze dne 1.9.2017). Členové výboru požadují od ředitelky ZŠ první dvě
žádosti aktualizovat dle současného stavu a předložit podrobnější členění požadovaných
FP – v případě nezbytné potřeby k úhradě již vynaložených nákladů doporučuje výbor
převod zálohy na účet základní školy ve výši 500.000,- Kč.
Finanční výbor po projednání vyúčtování příspěvku na asistenta pedagoga v 1. třídě
doporučuje ZMČ schválit dočerpání zůstatku ve výši 40.394,- Kč stejným způsobem (na
platy asistentů pedagoga) do konce roku 2017.
Bod 4)
Ing. Schulz seznámil přítomné členy s vyúčtováním vodného a stočného v BD Radotínská
384 – 388. Ačkoliv na hlavních vodoměrech v budově byla v součtu spotřeba vody výrazně
vyšší oproti minulým obdobím, na podružných vodoměrech jednotlivých bytových jednotek
odpovídala tato spotřeba obvyklým ročním hodnotám, rozhodl starosta MČ (s kompetencemi
rady MČ), aby smluvní partner zajišťující vyúčtování za rok 2016 (společnost TESPORAC
spol. s r.o.) rozúčtoval mezi jednotlivé bytové jednotky spotřebu stejnou jako v roce 2015.
ÚMČ dále požádal společnost PVK, a.s. o přezkoušení správnosti údajů dvou hlavních
vodoměrů s tím, že jeden vodoměr byl posouzen Českým metrologickým institutem (oblastní
inspektorát Praha) jako vyhovující a druhý nevyhovující se zohledněním spotřeby 137 m3 (na
87 m3 byl vystaven dobropis a o 50 m3 bude ponížena korekcí řádná fakturace do konečného
stavu za rok 2017). Nadměrnou spotřebou vody činí celkový rozdíl oproti fakturaci celkem
50.256,20 Kč, přičemž nelze určit, jakým způsobem k tomuto nárůstu spotřeby došlo.
Finanční výbor doporučuje ZMČ vzít vyúčtování vodného a stočného v BD Radotínská
384 – 388 za rok 2016 na vědomí a provést kompletní výměnu vodoměrů v jednotlivých
bytových jednotkách.

Mgr. Pavel Klán
předseda FV

