Zápis č. 3/2018 ze zasedání finančního výboru MČ Praha – Velká Chuchle
konaného dne 18.4.2018 v budově ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Přítomni:

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

Omluveni:

MUDr. Jaromír Piskáček.

Zapisovatel: Ing. Vilém Schulz – tajemník ÚMČ
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 17,40 hodin.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rozpočtové úpravy č. 3/2018
Žádost o finanční příspěvek
Žádost MHMP o stanovisko k závěrečnému účtu HMP za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2017
Informace o stavu a obsahu účtů 168 a 194 (inventarizace 2017)
Podpora péče o plochy veřejné zeleně ze strany obyvatel Velké a Malé Chuchle (2018)

Bod 1)
Ing. Schulzem a předsedou finančního výboru byl předložen návrh rozpočtových úprav č.
3/2018 týkající se úpravy v příjmové části rozpočtu (zapojení investiční a neinvestiční dotace
MHMP z odvodu VHP a na rekonstrukci hřiště u MŠ), úpravy ve výdajové části rozpočtu, a to
zapojení ponechaných investičních a neinvestičních dotací MHMP, na zapojení prostředků na
pořízení přístřešku na popelnice, navýšení finančních prostředků na DDHM (přívěs AGADOS) a v části financování (položka 8115) související s ponechanými dotacemi.
Finanční výbor ZMČ po skončení rozpravy jednomyslně doporučuje zastupitelstvu návrh
rozpočtových úprav č. 3/2018 schválit.
Bod 2)
Finanční výbor projednal žádost o finanční příspěvek na provoz tělocvičny DTJ Velká
Chuchle v roce 2018 předloženou dne 23.3.2018 starostou DTJ.
Finanční výbor ZMČ po skončení rozpravy jednomyslně doporučuje ZMČ schválit
poskytnutí dotace ve výši 25.000Kč spolku DTJ Velká Chuchle z.s. IČ: 45241147,
K Vápence 208/23, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle na provoz tělocvičny provozované
tělovýchovnou jednotou v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Bod 3)
Členové finančního výboru byli Ing. Schulzem seznámeni s žádostí Odboru rozpočtu, odd.
svodné a financování investic MHMP, o stanovisko ke „Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy
a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2017 – závěrečný účet“.
Finanční výbor po skončení rozpravy jednomyslně doporučuje zastupitelstvu zaslat MHMP
souhlasné stanovisko k návrhu závěrečného účtu za rok 2017.

Bod 4)
Ing. Schulz seznámil členy finančního výboru se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření městské části Praha – Velká Chuchle za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
zpracovanou Odborem kontrolních činností MHMP s tím, že chyby a nedostatky zjištěné při
dílčím přezkoumání za rok 2017 byly napraveny a dále byly zjištěny chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, v platném znění. Uvedená zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ
bude projednávána jako součást závěrečného účtu za rok 2017, který bude předložen ke
schválení na zasedání ZMČ v měsíci květnu 2018.
Bod 5)
Ing. Schulz informoval členy finančního výboru o stavu a obsahu účtů 168 (opravné
položky k nedokončenému dlouhodobému majetku) a 194 (opravné položky
k odběratelům) požadované členem ZMČ panem Barcalem na minulém řádném zasedání
ZMČ v průběhu projednávání inventarizace za rok 2017. Týká se nového centra v K8 a
sociálního zařízení u sportovního hřiště u ZŠ, jedná se o přechodné snížení hodnoty majetku
vzhledem k delší době od pořízení a tím snižující se pravděpodobnosti dokončení akce
z důvodu zbytečného nenavyšování aktiv (v souladu s platnou legislativou). Obdobné je to u
pohledávek z VHČ (nájmy bytů, nebytových prostor, pozemků, hrobových míst apod.), kde se
časem snižuje pravděpodobnost vymožení dluhů (opět v souladu s platnou legislativou – za
každých 90 dní po splatnosti se vytváří 10% opravná položka).
Bod 6)
Předseda výboru seznámil přítomné členy se záměrem realizovat tzv. „Podporu péče o
plochy veřejné zeleně ze strany obyvatel Velké a Malé Chuchle“ i v roce 2018. V rámci
diskuze členů FV ZMČ byl tento návrh přijat pozitivně s tím, že bude záměr nejdříve
zveřejněn a propagován pro širokou veřejnost (mj. článkem v Chuchelském zpravodaji).

Mgr. Pavel Klán
předseda FV ZMČ

