Zápis č. 4/2018 ze zasedání finančního výboru MČ Praha – Velká Chuchle
konaného dne 16.5.2018 v budově ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Přítomni:

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

Omluveni:

Bc. Olga Kuzníková.

Zapisovatel: Ing. Vilém Schulz – tajemník ÚMČ
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 17,30 hodin.
Program:
1) Rozpočtové úpravy č. 4/2018
2) Schválení účetních závěrek MČ, ZŠ, MŠ za rok 2017
3) Projednání návrhu závěrečného účtu MČ za rok 2017
Bod 1) Návrh rozpočtových úprav č. 4/2018
Předseda finančního výboru předložil k projednání návrh rozpočtových úprav č. 4/2018 –
jedná se o zapojení prostředků na nákup ostatních služeb – zeleň snížením finančních
prostředků z rezervy z důvodu potřeby pokácení vzrostlého jasanu na nám. Chuchelských
bojovníků včetně následného zafrézování pařezu pod úroveň terénu a provedení pěstebního
řezu jerlínu u obchodu s potravinami s případným použitím technických prostředků (plošiny).
Finanční výbor souhlasí s tímto návrhem a doporučuje ZMČ předložený návrh
rozpočtových úprav č. 4/2018 schválit.
Bod 2) Schválení účetních závěrek MČ, ZŠ, MŠ za rok 2017
V souvislosti se schvalováním účetních závěrek MČ i zřízených příspěvkových organizací
informoval Ing. Schulz členy finančního výboru o tom, že usnesení RHMP č. 843 ze dne
22.4.2014 – tj. metodický pokyn ke schvalování účetních závěrek v rámci HMP stále platí a je
tedy třeba zaslat na MHMP nejpozději do 25.5.2018 informaci o schválení/neschválení účetní
závěrky MČ za rok 2017. Účetní závěrka musí být dle ustanovení § 28 vyhlášky č. 220/2013
Sb. schválena/neschválena nejpozději do 6-ti měsíců po dni, ke kterému se sestavuje (tj. u
HMP, ZŠ i MŠ do 30.6.2018).
Součástí schválení účetních závěrek MŠ a ZŠ je i schválení případného přesunu
vytvořeného zisku za rok 2017 do fondů, a to dle návrhu obou ředitelek příspěvkových
organizací, přičemž MŠ hospodářský výsledek za rok 2017 nevykázala.
Po projednání (včetně možnosti členů finančního výboru nahlédnout do účetních a
rozpočtových výkazů a inventarizačních dokumentů MČ, ZŠ i MŠ) doporučuje finanční
výbor ZMČ schválit účetní závěrku MČ Praha – Velká Chuchle, ZŠ Charlotty
Masarykové a MŠ Velká Chuchle sestavenou k 31.12.2017 za období 1.1.2017
-31.12.2017 a v rámci toho schválit i příděly finančních prostředků z dosaženého
hospodářského výsledku příspěvkových organizací takto:
- Základní škola Charlotty Masarykové – zisk za rok 2017 v celkové výši 75.484
Kč do fondu odměn 10.000,- Kč a do rezervního fondu 65.484 Kč.

Bod 3) Projednání návrhu závěrečného účtu MČ za rok 2017
Ing. Schulz předložil k projednání text Návrhu závěrečného účtu MČ za rok 2017 včetně
všech povinných příloh (tj. mj. výkaz o plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha,
inventarizační zpráva, seznam rozpočtových opatření, zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření). Návrh závěrečného účtu byl v souladu s příslušnou legislativou vyvěšen na
úřední desce ÚMČ (na elektronické ÚD včetně všech povinných příloh) kvůli případným
připomínkám ze strany občanů tak, aby mohl být projednán a dle doporučení finančního
výboru schválen zastupitelstvem na nejbližším zasedání, a to max. do 30.6.2018.

Mgr. Pavel Klán
předseda FV

