Zápis č. 1/2018 ze zasedání FV MČ Praha – Velká Chuchle
konaného dne 16.1.2018 v budově ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Přítomni:

Mgr. Pavel Klán – předseda FV, Jiřina Hanlová, Pavla Kozáková - členové FV

Omluveni:

MUDr. Jaromír Piskáček, Bc. Olga Kuzníková – členové FV

Zapisovatel: Mgr. Pavel Klán
Hosté:

Stanislav Fresl, starosta, Ing. Lenka Pěničková, účetní

Jednání bylo zahájeno ve 14,00 hodin a ukončeno v 14,45 hodin.
Program:
1) Návrh rozpočtu MČ Praha – Velká Chuchle na rok 2018 (vč. rozpočtu SF a VHČ)
2) Návrh rozpočtového výhledu 2019 – 2023
3) Rozpočtové úpravy (č. 8/2017, vnitřní rozpočtové úpravy č. 4/2017)

Bod 1) Návrh rozpočtu a plánu VHČ na rok 2018
Ing. Pěničkovou a předsedou finančního výboru byl předložen k projednání návrh rozpočtu
na rok 2018, přítomní členové FV měli k dispozici tento návrh k podrobnému prostudování.
Do dne 10.1.2018 měli možnost všichni členové místního zastupitelstva a občané podat návrhy, náměty příp. připomínky k tvorbě rozpočtu 2018 s tím, že do dnešního dne návrhy
předložili zastupitel Ing. Barcal, občan p. Burle a vedení MČ (pp. Fresl, Šimek, Ing. Schulz) s
předsedou FV ZMČ. Vedení MČ následně v kanceláři starosty MČ dne 11.1.2018 jednalo o
návrhu čerpání finančních prostředků z vlastních zdrojů na pokračování procesu tvorby
nového centra MČ v oblasti bývalého FEMATu (Kazínská 8), na přesun herního prvku z areálu ZŠ do areálu Kazínská 8, na studie – mj. revitalizaci nivy Libeřského potoka, revitalizaci
veřejných ploch na nám. Omladiny, na pokračování v revitalizaci ovocného sadu nad ulicí
Dubnická a jeho přeměnu na park (100.000,- Kč), na navýšení prostředků pro tvorbu studií,
znaleckých posudků, projektové dokumentace dosud nespecifikované (450.000,- Kč), a na
opravy a úpravy dětských hřišť v celkové částce 1,050.000,- Kč (na dětské hřiště u MŠ
900tis.Kč a na parkurové hřiště 150tis.Kč).
Co se týká návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ – návrhy rozpočtů obou organizací byly sestaveny
podle výdajů v roce 2017, přičemž pro rok 2018 MŠ nepožaduje navýšení provozní dotace
(zůstává ve výši 1milKč). ZŠ požaduje navýšení provozní dotace o cca 1,4 mil. Kč na 4mil.Kč
vzhledem k vyšším nákladům na provoz kontejneru a výdejny jídel v Kazínské 8. Součástí
předložených návrhů jsou i návrhy odpisových plánů dlouhod.majetku na r.2018, v případě
ZŠ i upravený odpisový plán na r.2017, které je třeba spolu s provozním příspěvkem rovněž
schválit.
Pro rok 2018 byl stanoven finanční příspěvek MHMP na jednoho žáka MČ 5500,- Kč. Co se
týká finančního příspěvku na obyvatele, ten činí 3000,- Kč/1 obyvatel MČ.

Rozpočet MČ je pro rok 2018 navrhován jako schodkový, stejně jako tomu bylo v minulých
letech se zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z předchozího roku (let), tzn.
pokrytí výdajů vlastními zdroji bez čerpání půjček nebo bankovních úvěrů.
Do rozpočtu MČ pro rok 2018 nejsou zahrnuty ŽÁDNÉ prostředky z daru InterCora
(HORNBACH), neboť jejich zapojení není prozatím zapotřebí – plánované investice do
protipovodňového opatření v oblasti mezi ulicemi Starolázeňská – Strakonická byla převzata do investičního plánu MHMP v plné výši. Nevyčerpané prostředky ve výši 6205tis.Kč
jsou ponechány v rezervě na OdPa 6171 Pol 5901.
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 2018 – viz příloha vyvěsit na úřední desku ÚMČ tak, aby byl dodržen termín 15-ti denní zákonné lhůty - tzv.
„vyvěšení“ před konáním jednání ZMČ, které je naplánováno na 12.2.2018.
Bod 2) Návrh rozpočtového výhledu na rok 2019-2023
Ing. Pěničkovou a předsedou FV ZMČ byl dále předložen k projednání návrh rozpočtového
výhledu na roky 2019 až 2023, členové FV měli k dispozici tento návrh k podrobnému
prostudování.
Vzhledem k tomu, že Zásady pro sestavení rozpočtového výhledu MČ na rok 2019 -2023 byly
schváleny usnesením RHMP č. 1337 ze dne 6.6.2017, 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 2019
- 2023 – viz příloha.
Bod 3) Rozpočtové úpravy (č. 8/2017, vnitřní rozpočtové úpravy č. 4/2017)
Členové FV byli Ing. Pěničkovou informováni o rozpočtové úpravě č. 8/2017 týkající se
zapojení prostředků z dotace MŠMT na akci „EU- šablony MŠ“ ve výši 283.500,- Kč. Dále
byly seznámeni s vnitřními rozpočtovými úpravami č. 4/2017 učiněnými v souladu s interními
pravidly a oprávněním starosty MČ.
FV ZMČ opět doporučuje zastupitelstvu pověřit starostu MČ prováděním nezbytných
rozpočtových úprav v průběhu roku 2018 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.
Mgr. Pavel Klán
předseda FV
Příloha:
Návrh rozpočtu MČ na rok 2018 a rozpočtového výhledu na rok 2019 - 2023

