Zápis č. 5/2018 ze zasedání finančního výboru MČ Praha – Velká Chuchle
konaného dne 20.6.2018 v budově ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Přítomni:

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

Omluveni:

MUDr. Jaromír Piskáček, Jiřina Hanlová - členové FV

Zapisovatel: Ing. Vilém Schulz – tajemník ÚMČ
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 17,35 hodin.

Program:
1)
2)
3)
4)

Návrh rozpočtových úprav č. 4/2018
Žádosti o finanční příspěvek
Návrh investičních požadavků z rozpočtu HMP na rok 2019
Žádost ředitelky MŠ o souhlas s výměnou počítačů

Bod 1)
Ing. Schulz předložil finančnímu výboru k projednání návrh rozpočtových úprav č. 4/2018 –
jedná se zejména o zapojení neinvestičních dotací MHMP (na zkoušky ZOZ, provoz JSDH,
účelové pro MŠ a ZŠ), zapojení vrácené daně z příjmů PO za rok 2017 na rezervu a o
zapojení finančního vypořádání s MHMP za rok 2017.
Finanční výbor souhlasí s tímto návrhem a doporučuje ZMČ předložený návrh
rozpočtových úprav č. 4/2018 schválit.
Bod 2)
Finanční výbor projednal žádost o finanční příspěvek ze dne 5.6.2018 předloženou místní
organizací Českého rybářského svazu, z.s. na činnost spolku a technického zajištění
sportovních akcí pro mládež, dospělé i seniory a dále žádost o finanční příspěvek předloženou
dne 20.6.2018 spolkem Rodinné centrum Chuchle, z.s. týkající se slavnostního uvítání nového
školního roku „Září plné her“, pravidelného úklidu obou kluboven a společné hlavní chodby v
Klubovém domu a předvánočních dílen pro děti všech věkových kategorií. Členové výboru po
projednání obou žádostí konstatovali, že požadavek na poskytnutí finančních prostředků na
pravidelný úklid je nutné řešit v souladu se zákoníkem práce s tajemníkem ÚMČ Praha –
Velká Chuchle.
Finanční výbor navrhuje ZMČ schválit finanční příspěvek ve výši 35.000,- Kč na činnost
spolku Český rybářský svaz, z.s., MO Praha 5 – Velká Chuchle (IČ 71200185) v roce
2018 a finanční příspěvek ve výši 9.000,- Kč Rodinnému centru Chuchle, z.s. (IČ
03438554) na slavnost na uvítání nového školního roku Září plné her a předvánoční
dílny pro děti všech věkových kategorií a uzavření veřejnoprávních smluv.
Bod 3)
Vzhledem k tomu, že je třeba sdělit Odboru rozpočtu MHMP do 31.7.2018 investiční
požadavky naší MČ na rozpočet hl.m.Prahy pro rok 2019, navrhuje finanční výbor ZMČ
zažádat o dotaci na obdobné akce jako pro rok 2018 s některými změnami:


vybudování OV pro „Nové centrum Velké Chuchle“- 25 mil. Kč,





rekonstrukce komunikací a chodníků – 5 mil. Kč,
rozšíření kapacity základní školy – 25 mil. Kč,
rekonstrukce hřbitova (včetně hřbitovní zdi, pomníku, přístupové komunikace,
obnovení vodovodní přípojky a zřízení přívodu elektrické energie) – 10 mil. Kč.

Bod 4)
Finanční výbor projednal žádost ředitelky Mateřské školy Velká Chuchle o souhlas
s výměnou počítačů v ředitelně a u vedoucí školní jídelny z důvodu „jejich stáří a pomalost
v práci“.
Finanční výbor doporučuje žádost Mateřské školy Velká Chuchle schválit s možností
použít na nákup PC finanční prostředky investičního fondu školy.

Mgr. Pavel Klán
předseda FV

