Zápis č. 3 z jednání Finančního výboru ze dne 01.04.2019
Přítomni:
Předseda FV: Ing. Daniel Kunc
Členové: Akad. arch., Jaromíra Eismannová, Ing. Zdeněk Kovářík, Marek Paris M.A., Filip
Vácha (dostavil se po hlasování o programu) , Ing. Ondřej Růžička, Ing. Lacko Radek
(dostavil se v průběhu projednávání bodu číslo 3)
Nepřítomni: Ing. Josef Svoboda Ph.D., JUDr., Bc. Matej Šandor, Ph.D.– nepřítomnost byla
řádně omluvena
Hosté: Mgr. Daniela Kazdová, vedoucí odboru kultury, tělovýchovy a dotační politiky
Veřejnost:
Předseda FV přivítal členy FV na třetím zasedání výboru, představil návrh programu jednání
a dal o něm hlasovat:
Program jednání:
1. Projednání žádosti o finanční dar pro MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 4
2. Projednání žádosti o finanční dar pro MŠ ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5
3. Projednání žádosti o finanční dar Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova
4. Různé
Hlasování o programu: 5:0:0
1. Žádost Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 4
Městská část Praha 4 obdržela žádost výše jmenované školy o podporu, neboť škola učí 9
žáků s trvalým pobytem na území městské části Praha 4. Jedná se o žáky, kteří s ohledem na
své postižení nemohou navštěvovat běžný typ školy a potřebují speciální metody, způsoby a
přístupy vzdělávání. Finanční výše nebyla určena.
Po krátké informaci předsedy FV nastala diskuse k tomuto bodu, v závěru které se všichni
přítomni shodli na odložení projednávání tohoto bodu do doby ukončení dotačního řízení
zastupitelstvem MČ Praha 4.
Usnesení FV: Finanční výbor přerušuje projednání žádosti do doby ukončení dotačního řízení
Zastupitelstvem MČ Praha 4.
Hlasování: 6:0:0 - návrh byl přijat.
2. Žádost mateřské školy a základní speciální školy Diakonie ČCE Praha 5 – Stodůlky
Městská část Praha 4 obdržela žádost výše jmenované školy o podporu, neboť škola učí 4
žáky s trvalým pobytem na území městské části Praha 4. Jedná se o žáky, kteří s ohledem na
své postižení nemohou navštěvovat běžný typ školy a potřebují speciální metody, způsoby a
přístupy vzdělávání. V žádosti je zmíněna částka 20.000,- Kč, kterou byla škola podpořena
v roce 2018.
Členové FV zaujali k této žádosti totožné stanovisko jako k žádosti v bodě č. 1.
Usnesení FV: Finanční výbor přerušuje projednání žádosti do doby ukončení dotačního řízení
Zastupitelstvem MČ Praha 4.
Hlasování: 6:0:0 - návrh byl přijat
3. Žádost Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova
Městská část obdržela žádost Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova o poskytnutí
finančního daru ve výši 90 tis. Kč na odlití čtyř rohových uměleckých granátů z litiny, které
by byly po odlití dočasně uloženy v prostorách Církve československé husitské na Spořilově.
Po seznámení předsedy FV s obsahem doručené žádosti a po diskusi, která následovala, bylo
přijato následující usnesení.
Usnesení FV: Finanční výbor nedoporučuje schválit poskytnutí daru s ohledem na to, že
předmětná žádost patří do grantového řízení.
Hlasování: 7:0:0 – návrh byl přijat
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4. Různé
V bodu různé požádal p. Marek Paris, aby byl na jednání FV zařazován čtvrtletní reporting o
čerpání rozpočtu MČ Praha 4. Na požadavku byla shoda přítomnými členy FV.
Předseda FV poděkoval všem členům FV za účast a jednání FV ukončil.

V Praze dne 05.04.2019

Ověřil: Ing. Daniel Kunc, předseda FV
Zapsala: Ing. Stelmachová, tajemník FV

2

