Zápis č. 8/2017 ze zasedání finančního výboru MČ Praha – Velká Chuchle
konaného dne 13.12.2017 v budově ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Přítomni:

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

Omluveni:

MUDr. Jaromír Piskáček, Jiřina Hanlová – členové výboru.

Zapisovatel: Ing. Vilém Schulz – tajemník ÚMČ
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 17,20 hodin.

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

Návrh rozpočtových úprav č. 7/2017
Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků
Návrh na odměny pro členy výborů a přestupkové komise
Návrh rozpočtového provizoria na rok 2018
Různé – informace o probíhajících inventurách a přezkumu hospodaření z MHMP

Bod 1)
Ing. Schulz předložil FV k projednání návrh rozpočtových úprav č. 7/2017 – jedná se o mj.
zapojení neinvestiční dotace MHMP pro JSDH a z odvodu VHP za 5-9/2017 a investiční
dotace MHMP na rekonstrukci sportovního hřiště u ZŠ v příjmové a výdajové části rozpočtu
MČ.
Finanční výbor souhlasí s tímto návrhem a doporučuje ZMČ předložený návrh
rozpočtových úprav č. 7/2017 schválit.
Bod 2)
Finanční výbor projednal žádosti o finanční příspěvky, a to SK Čechoslovan Chuchle,z.s. na
pořízení trenérských pomůcek, sportovní vybavení pro hráče mladší a starší přípravky
sportovního klubu ve výši 20.000,- Kč a Český rybářský svaz MO Velká Chuchle na účast
mládeže na sportovních akcích, jak na pražské tak celorepublikové úrovni a na další sportovní
akce členů místní organizace ve výši 20.000,- Kč.
Finanční výbor, po projednání předložených žádostí, navrhuje ZMČ schválit finanční
příspěvek s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s SK Čechoslovan Chuchle, z.s. a s MO
ČRS Praha 5 – Chuchle, a to ve výši 20.000,- Kč pro oba spolky.
Bod 3)
Předseda výboru dále navrhuje vyplatit členům výborů a přestupkové komise (mimo
členy z řad zastupitelů), tak jako v minulosti, odměnu za účast a práci ve výborech a
přestupkové komisi v roce 2017 s tím, že navrhuje stanovit paušální částku na osobu za
každou účast na jednání výboru nebo komise ve výši 400,- Kč.

Finanční výbor jednomyslně doporučuje ZMČ schválit odměny členům výborů a
přestupkové komise (mimo členy z řad zastupitelů) za účast a práci ve výborech a
přestupkové komisi v roce 2017 ve výši 400 Kč/osoba/účast s tím, že předsedové těchto
výborů a komise odměny rozdělí podle docházky jednotlivých členů a nejpozději do
29.12.2017 předají tajemníkovi ÚMČ seznam s uvedením jména, příjmení, data
narození, místa trvalého pobytu a výše přiznaných odměn tak, aby mohlo být včas
předáno mzdové účetní ke zpracování spolu s výplatami za 12/2017.
Bod 4)
Vzhledem k tomu, že do konce roku 2017 nebude schválen rozpočet MČ na rok 2018 je
povinností MČ schválit zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria v roce
2018, a to nejpozději do 31.12.2017, což vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech i z
usnesení Rady HMP. Ing. Schulz v této věci předložil k projednání návrh těchto zásad.
Finanční výbor jednomyslně souhlasí s tímto návrhem a doporučuje ZMČ předložený
návrh zásad pro hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria pro rok 2018
schválit.
Předseda výboru dále informoval, že dne 17.1.2018 se uskuteční jednání finančního výboru,
na kterém bude projednáván podrobný návrh rozpočtu 2018 tak, aby mohl být následně
zveřejněn a schválen na nejbližším plánovaném zasedání ZMČ.
V této souvislosti vyzval předseda finančního výboru Mgr. Pavel Klán všechny členy
místního zastupitelstva i občany MČ k podávání požadavků na rozpočet 2018 (nejpozději do
10.1.2018).
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) a
o probíhajících inventurách majetku a závazků MČ za rok 2017 dle vydaného příkazu starosty
č. 1/2017.
Finanční výbor bere informace na vědomí.

Mgr. Pavel Klán
předseda FV

