Zápis č. 7/2017 ze zasedání FV MČ Praha – Velká Chuchle
konaného dne 15.11.2017 v budově ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Přítomni:

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

Omluveni:

Jiřina Hanlová, MUDr. Jaromír Piskáček.

Zapisovatel: Ing. Vilém Schulz – tajemník ÚMČ
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 18,00 hodin.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Návrh rozpočtových úprav č. 6/2017 + vnitřní rozpočtové úpravy č. 3/2017
Žádosti o finanční příspěvek (základní škola, DTJ a AET Praha)
Podpora péče o plochy veřejné zeleně
Návrh na jmenování členů ÚIK
Informace tajemníka ÚMČ

Bod 1)
Ing. Schulz předložil finančnímu výboru k projednání návrh rozpočtových úprav č. 6/2017 –
jedná se o zapojení neinvestičních dotací MHMP na volby do PS PČR a na provoz JSDH a o
převod nerozděleného zisku z VHČ na nákup pracovního stroje (čtyřkolka) v příjmové části
rozpočtu (včetně projednání důvodové zprávy předložené předsedou výboru), o obdobné
zapojení těchto dotací MHMP s jejich rozdělením ve výdajové části a o navýšení finančních
prostředků z vrácené daně z příjmů roku 2015, 2016 včetně prostředků z daru společnosti
InterCora pro úhradu provozního příspěvku ZŠ, navýšení resp. snížení prostředků na
pohoštění spojeného s volbami do PS PČR a opravy silnic v. čištění kanalizace a zapojení
zdrojů z minulých let (vrácená daň z příjmů 2015) v části financování – položka 8115.
Finanční výbor, po projednání rozpočtových úprav, doporučuje ZMČ předložený návrh
rozpočtových úprav č. 6/2017 schválit a vnitřní rozpočtové úpravy č. 3/2017 vzít na
vědomí.
Bod 2)
Finanční výbor projednal žádosti o finanční příspěvky, a to místní základní školy na pořádání
mikulášské oslavy, DTJ Velká Chuchle na provoz tělocvičny a AEROBIC TEAM PRAHA na
podporu celorepublikového projektu „Děti na startu“ týkající se všeobecné pohybové přípravy
dětí předškolního a mladšího školního věku.
Finanční výbor, po projednání všech žádostí, doporučuje ZMČ schválit finanční
příspěvky s uzavřením veřejnoprávních smluv se všemi žadateli (s výjimkou základní
školy – jedná se o navýšení provozního příspěvku) a doporučuje poskytnout Základní
škole Charlotty Masarykové 25.000,- Kč, AEROBIC TEAM PRAHA 25.000,- Kč a DTJ
Velká Chuchle 25.000,- Kč.

Bod 3)
Předseda výboru seznámil přítomné s výsledky projektu nazvaného „Podpora péče o plochy
veřejné zeleně ze strany obyvatel Velké a Malé Chuchle“, do kterého se zapojili čtyři občané
Velké Chuchle. Po projednání této problematiky finanční výbor bere na vědomí návrh
předsedy výboru schválený starostou MČ na nákup čtyř dárkových poukázek v hodnotě
1.000,- Kč z daru společnosti HORNBACH a jejich předání občanům, kteří se do
projektu oficiálně zapojili.
Bod 4)
Tajemník ÚMČ předložil návrh na jmenování ústřední inventarizační komise městské části
Praha – Velká Chuchle pro rok 2017 ve složení: Stanislav Fresl – předseda komise, Ing. Vilém
Schulz a Jana Černá (členové komise).
Finanční výbor doporučuje ZMČ schválit členy ÚIK v tomto složení.
Bod 5)
Tajemník ÚMČ informoval členy finančního výboru o průběhu přezkumu hospodaření MČ za
rok 2017 pověřenými pracovníky Odboru kontrolních činností MHMP (30.10.- 16.11.2017), o
přípravách tvorby rozpočtu MČ na rok 2018 (hospodaření podle pravidel rozpočtového
provizoria bude po projednání ve finančním výboru předloženo ke schválení na příštím ZMČ)
a o termínu zahájení inventarizace majetku a závazků MČ za rok 2017 (1.12.2017). Finanční
výbor bere informace na vědomí.

Mgr. Pavel Klán
předseda FV

