Zápis č. 6/2018 ze zasedání finančního výboru MČ Praha – Velká Chuchle
konaného dne 19.9.2018 vbudově ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Přítomni:

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

Omluveni:

MUDr. Jaromír Piskáček - člen FV

Zapisovatel: Ing. Vilém Schulz – tajemník ÚMČ
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 17,55 hodin.

Program:
1)
2)
3)
4)

Návrh rozpočtových úprav č. 6/2018
Žádosti o finanční příspěvek
Vyúčtování vodného a stočného v BD Starolázeňská 320/27
Smlouva o prohlídkách, údržbě a opravách pozemní komunikace včetně plánu zimní
údržby na rok 2019
5) SK Čechoslovan Chuchle – právní stanovisko k úhradě faktur PVK za dodávku vody
6) Podpora péče o plochy veřejné zeleně
7) Informace tajemníka ÚMČ
Bod 1)
Ing. Schulz předložil finančnímu výboru k projednání návrh rozpočtových úprav č. 6/2018 –
jedná se zejména o zapojení neinvestičních dotací MHMP (z odvodu VHP za 1. pololetí 2018,
na posílení mzdových prostředků ZŠ a MŠ) a o zapojení prostředků na údržbu zeleně
snížením prostředků z rezervy (finální úprava povrchu parku v Malé Chuchli, kontrola
vzrostlých stromů, kácení borovice v ulici Nad Závodištěm, obnova parčíku v místě
pokáceného jerlínu před samoobsluhou, osetí sadu nad ulicí Dubnická).
Finanční výbor souhlasí s tímto návrhem a doporučuje ZMČ předložený návrh
rozpočtových úprav č. 6/2018 schválit.
Bod 2)
Finanční výbor projednal žádost o finanční příspěvek ze dne 7.8.2018 předloženou spolkem
Aerobic Team Praha týkající se pokrytí nákladů na dopravu, ubytování a stravování v rámci
účasti na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness 2018 v holandském Leidenu ve
dnech 15. – 19.10.2018. Členové výboru se shodli vyhovět žádosti obdobně jako v minulém
roce, a to poskytnout finanční příspěvek na pokrytí uvedených nákladů účastníkům (soutěžící
nebo trenér) s trvalým pobytem MČ Praha 5 - Velká Chuchle (do zasedání ZMČ budou
jednatelé spolku v tomto smyslu vyzváni k upřesnění).
Finanční výbor po projednání žádosti doporučuje ZMČ schválit finanční příspěvek ve
výši 11.000,- Kč/účastník s trvalým pobytem Praha 5 – Velká Chuchle na pokrytí
nákladů na dopravu, ubytování a stravování v rámci účasti na Mistrovství světa ve
sportovním aerobiku a fitness 2018 v holandském Leidenu ve dnech 15. – 19.10.2018
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Finanční výbor projednal žádost o finanční příspěvek ze dne 17.9.2018 předloženou spolkem
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 19.9.2018 spolkem Koně nad Chuchlí, z.s. týkající se pokrytí zvýšených výdajů na krmné
seno pro koně.
Finanční výbor navrhuje ZMČ schválit další finanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč na
činnost spolku Český rybářský svaz, z.s., MO Praha 5 – Velká Chuchle (IČ 71200185)
v roce 2018 a finanční příspěvek ve výši 22.000,- Kč spolku Koně nad Chuchlí (IČ
04569903), Na Cihelně, Velká Chuchle – Praha 5 na pokrytí zvýšených výdajů za krmné
seno pro koně a uzavření veřejnoprávních smluv.
Bod 3)
Ing. Schulz seznámil přítomné členy s vyúčtováním vodného a stočného v BD Starolázeňská
320/27, s reklamací místních nájemníků ze dne 31.7.2018 a s vyjádřením odboru stavebního a
správy majetku (budovy, haly, stavby) ÚMČ. Ačkoliv na hlavním vodoměru v budově byla
zaznamenána spotřeba vody výrazně vyšší oproti minulým obdobím, na podružných
vodoměrech jednotlivých bytových jednotek odpovídala tato spotřeba obvyklým ročním
hodnotám. ÚMČ z tohoto důvodu požádal společnost PVK, a.s. o přezkoušení správnosti
údajů hlavního vodoměru s tím, že vodoměr byl posouzen Českým metrologickým institutem
(oblastní inspektorát Praha) jako nevyhovující se zohledněním spotřeby 143 m3 (o toto
množství bude ponížena korekcí řádná fakturace do výměny vodoměru). Místní nájemníci
reklamují zejména neodebrání žádné vody z vodovodního kohoutku ve sklepě, který byl
zaslepen po ukončení opravných prací střechy a suterénu (omítky) a tím nadměrná spotřeba
vody činí celkový rozdíl oproti fakturaci celkem cca 7.969 Kč, přičemž nelze specifikovat,
jakým způsobem k tomuto nárůstu spotřeby došlo.
Finanční výbor doporučuje ZMČ vzít vyúčtování vodného a stočného v BD
Starolázeňská 320/27 za rok 2017 na vědomí, souhlasit s úhradou částky 7.969,- Kč
z hospodářské činnosti a provést kompletní výměnu vodoměrů v jednotlivých bytových
jednotkách.
Bod 4)
Finanční výbor projednal návrh Smlouvy o prohlídkách, údržbě a opravách pozemní
komunikace (Na Hvězdárně), přílohu jako nedílnou součást Smlouvy, a to Plán zimní údržby
na rok 2019 a doporučil ÚMČ v článku I. bod 7 a článku VII. bod 2 provést se smluvním
partnerem formální úpravy před jejím uzavřením.
Finanční výbor doporučuje ZMČ schválit uzavření Smlouvy o prohlídkách, údržbě a
opravách pozemní komunikace mezi OTV MHMP a MČ včetně Plánu zimní údržby na
rok 2019.
Bod 5)
Finanční výbor projednal „Právní stanovisko ve věci ručitelského prohlášení“ zpracované na
základě požadavku zastupitelstva advokátní kanceláří VANÍČEK&PARTNEŘI, dvě dlužné
faktury SK Čechoslovan Chuchle včetně předžalobních upomínek ze strany PVK, a.s.
k úhradě dlužných částek MČ (91.495,- Kč – splatnost 7.7.2017 a 52.917,- Kč – splatnost
25.6.2018) jako smluvního odběratele.
Členové finančního výboru konstatovali, že problematiku spolku SK Čechoslovan
Chuchle (ukončení nájemního vztahu, ručitelský závazek a poskytnutí dotace MČ na
základě veřejnoprávní smlouvy) v rámci kompetencí řeší kontrolní výbor ZMČ a tudíž
nebude zaujímat žádné doporučení pro ZMČ.

Bod 6)
Předseda výboru seznámil přítomné s výsledky projektu nazvaného „Podpora péče o plochy
veřejné zeleně ze strany obyvatel Velké a Malé Chuchle“, do kterého se zapojili čtyři občané
Velké Chuchle. Po projednání této problematiky finanční výbor bere na vědomí návrh
předsedy výboru (předložený starostovi MČ ke schválení) na nákup čtyř dárkových
poukázek v hodnotě 1.000,- Kč u společnosti HORNBACH a jejich předání občanům,
kteří se do projektu oficiálně zapojili.
Bod 7)
Tajemník ÚMČ informoval členy finančního výboru o zahájení přezkumu hospodaření MČ za
rok 2018 pověřenými pracovníky Odboru kontrolních činností MHMP (8.10.- 26.10.2018), o
plánovaných přípravách tvorby rozpočtu MČ na rok 2019 (hospodaření podle pravidel
rozpočtového provizoria bude po projednání ve finančním výboru předloženo ke schválení na
ZMČ vzešlém z komunálních voleb 2018) a o plánovaném termínu zahájení inventarizace
majetku a závazků MČ za rok 2018 (1.12.2018). Finanční výbor bere informace na vědomí.

Mgr. Pavel Klán
předseda FV

