Zápis z jednání
Výboru finančního č.4/2020
konaného dne 7. 12. 2020
od 17:15 do 18:15hod.
Místo konání:
online
Přítomni:
Ing. Jiří Barcal - předseda výboru, Vlasta Formanová, , Ing. Oldřich Doleček - členové výboru,
Mgr. Lenka Felix - starostka, Mgr. Martin Melichar – místostarosta, Ing. Lenka Pěničková tajemník výboru,
Omluveni:
Ing. Martin Víšek, Monika Krylová
Program:
1) Návrh rozpočtového provizoria 2021
2) Rozpočtové úpravy č.6-8/2020
3) Návrh rozpočtových úprav č. 9/2020
4) Přezkum hospodaření MČ
5) Inventarizace 2020
6) Odměny členům výborů a přestupkové komise
7) Dodatek nájemní smlouvy na komunitní centrum K8
8) Zrušení fondu rozvoje a rezerv – doplnění usnesení
9) InO Chuchle - smlouva o poskytnutí software
10) Kontrola pokladních dokladů
11) Výzva k požadavkům na rozpočet r.2021

1. Návrh rozpočtového provizoria na r.2021
Vzhledem k tomu, že do konce roku 2020 nebude schválen rozpočet MČ na rok 2021,
je povinností MČ schválit zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria v roce
2021, a to nejpozději do 31.12.2020, což vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech i z
usnesení Rady HMP. Ing. Pěničková v této věci předložila k projednání návrh těchto zásad –
viz příloha.
Finanční výbor jednomyslně souhlasí s tímto návrhem a doporučuje ZMČ
předložený návrh zásad pro hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria pro rok
2021 schválit.
2. Rozpočtové úpravy č.6,7,8/2020 schválené starostkou – na vědomí
Ing. Pěničková předložila finančnímu výboru na vědomí již v měsících září až listopad
2020 starostkou schválené rozpočtové úpravy č.6-8/2020 v rámci jejích kompetencí (nouzový
stav, havárie, přijetí dotací dle dopisu MHMP) – viz příloha.
Jedná se zejména o zapojení dotací z rozpočtu HMP v příjmové a ve výdajové části
rozpočtu (dotace na dovybavení JSDH, posílení mezd pro MŠ, ZŠ, obnovu polní cesty do
Slivence, havarijní opravy v budově MŠ), ve výdajové části rozpočtu o zapojení prostředků

z rezervy z vrácené daně z příjmů za r.2019 na nutnou opravu stodoly v Kazínské 8 pro účely
parkování nového vozidla JSDH (CAS 32 TATRA) – viz příloha.
Finanční výbor (po skončení rozpravy) jednomyslně doporučuje ZMČ vzít na vědomí
schválené rozpočtové úpravy č.6-8/2020.
3. Návrh rozpočtových úprav č.9/2020
Finančnímu výboru byl Ing. Pěničkovou předložen návrh rozpočtových úprav č.9/2020
- viz příloha. Ve výdajové části rozpočtu se jedná o převod části dotace MHMP na nutné výdaje
pro MŠ i ZŠ související s koronavirem, navýšení provozní dotace pro ZŠ na zvýšené výdaje
(ZC prodaného majetku, stavební úprava a revize vzduchotechniky) a navýšení investičních
výdajů na nutnou rekonstrukci elektroinstalace stodoly v Kazínské 8 pro účely parkování
nového vozidla JSDH (CAS 32 TATRA), a to vše za současného snížení rezervy z vrácené daně
z příjmů PO za r.2019, z rezervy z daru od spol. InterCora (Hornbach) a vlastních zdrojů na
rekonstrukci budovy ZŠ.
Finanční výbor po diskusi doporučuje ZMČ návrh rozpočtových úprav č.9/2020
schválit.
Finanční výbor projednal žádost výboru dopravního o navýšení prostředků na
zpracování studie nám.Omladiny (cca 47tis.Kč) s tím, že není potřeba zapojovat do rozpočtu
nové peníze vzhledem k tomu, že ve schváleném rozpočtu je na kapitole „2212 – silnice“
vyčleněn dostatek prostředků, které nebudou do konce roku vyčerpány (pořízení kamer a
nových bezpečnostních prahů).
Finanční výbor dále projednal žádost místostarosty Mgr. Melichara o zapojení
prostředků na stavební úpravy klubovny ve Starochuchelské 7 (60tis.Kč na r.2020, celkem cca
300-500tis.Kč), a to z důvodu plánovaného pronájmu tohoto prostoru od 2.Q/2021 dětské
lékařce. Vzhledem k tomu, že na kapitole „3613 – nebytové hospodářství“ je vyčleněn dostatek
prostředků, které nebudou do konce roku vyčerpány (stavební úpravy objektu „Křižan“,
elektropřípojky u Vltavy, atd.), není třeba zapojovat do letošního rozpočtu nové peníze.
Finančnímu výboru byla dále předložena žádost Linky bezpečí, z.s. na poskytnutí
příspěvku ve výši 5tis.Kč na provoz této krizové linky v r.2020. Vzhledem k výši částky a
časové prodlevě (žádost ze září 2020 – otázka aktuálnosti) se členové výboru shodli, že tento
příspěvek může poskytnout formou daru ve své kompetenci starostka MČ.
4. Informace o dílčím přezkumu hospodaření MČ
Ing. Pěničková informovala členy finančního výboru o průběhu přezkumu hospodaření
MČ za rok 2020 pověřenými pracovníky Odboru kontrolních činností MHMP (od 4.11. do
20.11.2020) a z toho mj. vyplývající potřebě doplnit usnesení ZMČ o poskytování odměn
zastupitelům při souběhu více funkcí (předsednictví ve více výborech).
Finanční výbor vzal tyto informace na vědomí.
5. Informace o inventurách
Ing. Pěničková informovala členy finančního výboru o probíhajících inventurách
majetku a závazků MČ za rok 2020 dle vydaného příkazu starostky č. 1/2020.
Finanční výbor vzal tyto informace na vědomí.

6. Odměny členům výborů a přestupkové komise
Předseda finančního výboru navrhl členům výboru projednat poskytnutí odměn pro
členy výborů ZMČ a přestupkové komise s tím, že finanční výbor po diskusi doporučuje
ZMČ schválit odměny členům výborů ZMČ a přestupkové komise (mimo členy z řad
zastupitelů) za účast a práci ve výborech a přestupkové komisi v roce 2020. Každý výbor
a komise bude mít k dispozici na jednoho člena částku ve výši 2000 Kč s tím, že předsedové
těchto výborů a komise následně tuto celkovou částku rozdělí mezi jednotlivé členy podle
vlastního uvážení s doporučením, aby zohlednili účast a aktivní práci ve výboru a komisi
a nejpozději do 31.12.2020 předají tajemníkovi ÚMČ seznam s uvedením jména,
příjmení, data narození, místa trvalého pobytu a výše přiznaných odměn tak, aby mohlo
být včas předáno mzdové účetní ke zpracování spolu s výplatami za 12/2020.
7. Dodatek nájemní smlouvy na komunitní centrum K8
Finanční výbor řešil návrh dodatku ke stávající nájemní smlouvě s Rodinným centrem
na prostory bývalé družiny v Kazínské 8 (Komunitní centrum), a to zejména z důvodu nutnosti
úpravy ceny nájmu a platebních podmínek. V rámci připomínek byla na posledním ZMČ
schválena verze nájmu za 1 Kč, což by mohlo vyvolat připomínky auditorů (zastřený úkon –
výpůjčka). Proto byla s Rodinným centrem uzavřena předběžná dohoda, že se v zápětí
aktualizuje smlouva dodatkem na vyšší částku. Zastupitelé projevili výraznou snahu aktivity
Rodinného centra podpořit, proto i nové nájemné je nastaveno na nižší než komerční úrovni.
Zároveň byla nájemci na posledním ZMČ schválena dotace ve výši, která pokryje nájemné na
min. 6 měsíců. Z důvodu současných omezeních daných pandemií koronaviru je navrhován
počátek platnosti dodatku na okamžik, kdy bude možné fakticky začít komunitní centrum
provozovat pro veřejnost.
Finanční výbor po diskusi doporučuje ZMČ schválit předložený návrh dodatku
nájemní smlouvy se zapsaným spolkem rodinné centrum CHUCHLE, z.s. sídlem:
Starochuchelská 7, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle, IČ: 03438554 na prostory bývalé
družiny v Kazínské 8 (Komunitní centrum) – viz příloha.
8. Zrušení fondu rozvoje a rezerv – doplnění usnesení ZMČ
Na základě doporučení pracovníků Odboru kontrolních činností MHMP, kteří u MČ
prováděli přezkum hospodaření za r.2020, doporučuje finanční výbor ZMČ doplnit usnesení
ZMČ č.9/2019 ze dne 9.12.2019, b.9/3-1b (ZMČ schvaluje, na základě doporučení finančního
výboru ze dne 2.12.2019, zrušení účtu rozvoje a rezerv (FRR) č. 1222-2000697329/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. mj. z ekonomických důvodů (nižší úroky než poplatky) ve lhůtě do
31.12.2019 a převedení všech disponibilních finančních prostředků na ZBÚ) o „a zároveň
zrušení fondu rozvoje a rezerv MČ.“
9. InO Chuchle - smlouva o poskytnutí software
Na základě informace paní starostky ohledně existence systému pro organizaci výborů a
zastupitelstev (InO), který z vlastní vůle vytvořil Ing. Barcal s nadějí, že to pomůže k lepší přípravě členů
výborů a zastupitelstev, doporučuje finanční výbor ZMČ schválit uzavření smlouvy mezi MČ

Praha – Velká Chuchle a Ing. J. B., (IČ 61257737) na poskytnutí software „ InO Chuchle“,
a to za 1Kč – viz příloha.
10. Kontrola pokladních dokladů

Na základě informace předsedy Ing. Barcala bere finanční výbor na vědomí, že dle plánu
finančních kontrol provedl předseda finančního výboru dne 20.7.2020 kontrolu pokladních
dokladů MČ za období 1-6/2020 u obou činností (hlavní i vedlejší hospodářská).
11. Výzva k požadavkům na rozpočet na 2021
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, vyzývá finanční výbor všechny členy
místního zastupitelstva i občany MČ k podávání požadavků (investice/opravy atd.) na
rozpočet 2021, a to nejpozději do 5.1.2021 s tím, že bude nutné následně schválit rozpočet na
r.2021 nejpozději do 31.3.2021. Do té doby bude v platnosti rozpočtové provizorium, které je
třeba schválit nejpozději do 31.12.2020.

Ing. Jiří Barcal
předseda finančního výboru ZMČ

