Zápis č. 2/2018 ze zasedání finančního výboru MČ Praha – Velká Chuchle
konaného dne 21.3.2018 v budově ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Přítomni:

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

Omluveni:

----

Zapisovatel: Ing. Vilém Schulz – tajemník ÚMČ
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 17,55 hodin.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rozpočtové úpravy č. 2/2018
Žádosti ZŠ a MŠ – převedení FP z roku 2017 do roku 2018
Inventarizační zpráva z jednání ÚIK za rok 2017
Informace o přezkumu hospodaření MČ za rok 2017
Záznam z jednání o finančním vypořádání za rok 2017
Žádosti o finanční příspěvky

Bod 1) Rozpočtové úpravy č. 2/2018
Ing. Schulzem a předsedou finančního výboru byl předložen návrh rozpočtových úprav č.
2/2018 týkající se úpravy ve výdajové části rozpočtu, a to navýšení finančních prostředků na
nákup ostatních služeb (analýza a tvorba řídící dokumentace v rámci GDPR) pro ÚMČ, ZŠ,
MŠ a JSDH a snížení finančních prostředků z rezervy MČ.
Finanční výbor ZMČ po skončení rozpravy jednomyslně doporučuje zastupitelstvu návrh
rozpočtových úprav č. 2/2018 schválit.
Bod 2) Žádosti ZŠ a MŠ – převedení FP z roku 2017 do roku 2018
Členové finančního výboru byli předsedou informování o žádosti ZŠ o převedení zůstatku
finančního rozpočtu za rok 2017 ve výši 49.096,68 Kč do rozpočtu pro rok 2018 a o žádosti
MŠ o čerpání nevyčerpaných finančních prostředků od zřizovatele pro rok 2017 ve výši
110.464,46 Kč použít na posílení mzdových prostředků pro rok 2018 (mzdy – 81.244,- Kč a
odvody – 29.220,46 Kč).
Finanční výbor ZMČ po skončení rozpravy jednomyslně doporučuje zastupitelstvu žádosti
ZŠ a MŠ schválit.
Bod 3) Inventarizační zpráva z jednání ÚIK za rok 2017
Členové finančního výboru byli Ing. Schulzem informování o výsledcích provedené
inventarizace majetku a závazků MČ Praha – Velká Chuchle za rok 2017. Členové výboru
měli k dispozici Inventarizační zprávu z jednání Ústřední inventarizační komise, které se
konalo dne 31.1.2018 včetně příslušných podkladů (prvotní a dodatečné inventurní soupisy
k majetkovým a ostatním účtům, inventurní soupisy k účtům pohledávek, závazků a zdrojů za
HČ i VHČ, zprávy dílčích inventarizačních komisí včetně ZŠ a MŠ).
Finanční výbor po skončení rozpravy jednomyslně doporučuje zastupitelstvu
Inventarizační zprávu z jednání Ústřední inventarizační komise za rok 2017 schválit.

Bod 4) Informace o přezkumu hospodaření MČ za rok 2017
Ing. Schulz informoval členy finančního výboru o průběhu a výsledku 2. dílčího přezkoumání
hospodaření MČ za období 1-12/2017 provedeném pracovnicemi Odboru kontrolních činností
MHMP, které předběžně konstatovaly, že nebyly zjištěny žádné závažné chyby a
nedostatky s tím, že do konce příštího měsíce bude zpracován písemný zápis.
Bod 5) Záznam z jednání o finančním vypořádání za rok 2017
Ing. Schulz informoval členy finančního výboru o záznamu z jednání o finančním vypořádání
za rok 2017 městské části Praha – Velká Chuchle ze dne 5.3.20218 za účasti zástupců městské
části a HMP (vedoucí oddělení financování městských částí) s tím, že konečná výše odvodu
(přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2017 bude MČ sdělena po projednání
návrhu finančního vypořádání za rok 2017 v zastupitelstvu HMP (červen 2018) a po uzavření
finančního vypořádání HMP se státním rozpočtem.
Bod 6) Žádosti o finanční příspěvky
Členové finančního výboru byli informováni předsedou výboru, že dne 7.3.2018 požádal p.
Josef Zuska, předseda ZO Českého svazu chovatelů o příspěvek na podporu činnosti
organizace v roce 2018 ve výši 15.000,- Kč.
Po skončení rozpravy doporučují členové finančního výboru ZMČ schválit poskytnutí
dotace ve výši 15.000Kč spolku Český svaz chovatelů, ZO Velká Chuchle, IČ: 04537190,
Starochuchelská 7, 159 00 Praha 5 Velká Chuchle na podporu činnosti v roce 2018 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Členové finančního výboru byli informováni předsedou výboru, že dne 15.2.2018 požádala pí
Eva Ness, členka Rodinného centra CHUCHLE, z.s. o příspěvek na organizaci JARNÍ
SLAVNOSTI – maškarní bálu se soutěžemi, tancem, tombolou a dalšími aktivitami pro děti
předškolního a mladšího školního věku v prostorech DTJ Velká Chuchle, a to ve výši 8.000,Kč.
Po skončení rozpravy doporučují členové finančního výboru ZMČ schválit poskytnutí
dotace ve výši 8.000Kč spolku Rodinné centrum Chuchle, IČ:3438554, Starochuchelská
7, Praha 5 na organizaci JARNÍ SLAVNOSTI – maškarní bál pro děti předškolního a
mladšího školního věku v prostorech DTJ Velká Chuchle a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
Členové finančního výboru dále projednávali dvě žádosti TJ Sokol Chuchle ze dne 5.2.2018 o
poskytnutí příspěvku na podporu činnosti TJ v roce 2018 ve výši 15.000,- Kč a podporu
celodenní akce (sportovně-poznávací výlet na zámek Hluboká nad Vltavou a okolí)
plánovanou na květen 2018 ve výši 15.000,- Kč.
Po skončení rozpravy doporučují členové finančního výboru ZMČ schválit poskytnutí
dotace ve výši 2x15.000Kč spolku TJ Sokol Chuchle, IČ:71191852, Starochuchelská 96/2,
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle, a to na podporu činnosti TJ v roce 2018 a podporu
celodenní akce (sportovně-poznávací výlet na zámek Hluboká nad Vltavou a okolí)
plánované na květen 2018 a uzavření veřejnoprávních smluv.
Členové finančního výboru byli dále informováni předsedou výboru, že dne 19.2.2018
požádal Ing. Bc. Vladimír Stolín, statutární předseda ZO Českého zahrádkářského svazu o

příspěvek na podporu činnosti základní organizace pro rok 2018 (stavební práce - opravy
v zahrádkové osadě Třešňovka) ve výši 7.139,- Kč.
Po skončení rozpravy doporučují členové finančního výboru ZMČ schválit poskytnutí
dotace ve výši 7.139Kč základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Praha 5 Velká Chuchle, IČ 45770484, org. č. 805021, na podporu činnosti pro rok 2018 (stavební
práce – opravy v zahrádkové osadě Třešňovka) a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Závěrem tohoto bodu finanční výbor projednal žádost o finanční příspěvek ze dne 19.3.2018,
a to spolku Koně nad Chuchlí týkající se mj. koňského příměstského tábora 2018.
Finanční výbor navrhuje ZMČ schválit finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč na činnost
spolku Koně nad Chuchlí (IČ 04569903), Na Cihelně, Velká Chuchle – Praha 5 v roce
2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Mgr. Pavel Klán
předseda FV ZMČ

