Zápis jednání Finančního výboru číslo 2/2016 ze dne 8.4.2016
Přítomni:
Předseda FV: Niklová Jana
Členové: Viktor Janouškovec, Ing. Kunc Daniel, Zdeněk Pokorný, Ing. Horálek Petr, Mgr.
Jan Petr, Ing. Lacko Radek, Ing. Míth Jaroslav, Bc. Jan Schneider
Nepřítomni: 0
Hosté: 0
Veřejnost: 0
Program jednání: Projednání žádostí o finanční dar:
 Domov důchodců Ústí nad Orlicí ve výši 10 000,- Kč
 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 ve výši 10 000,- Kč
 Obvodní ředitelství Policie Praha 4 – odd. hlídkové služby ve výši 50 000,- Kč
 Různé
Hlasování o programu: 9:0:0
Žádost Domova důchodců Ústí nad Orlicí
Domov důchodců Ústí nad Orlicí – příspěvková organizace – požádal městskou část o
finanční příspěvek na specializovanou pobytovou sociální službu určenou pro seniory
s Alzheimerovou chorobou, kterou zajišťuje pro občana městské části Praha 4. Žádost
byla předložena odborem školství vnitřním sdělením, kde kromě žádosti o finanční
příspěvek pro Domov důchodců Ústí nad Orlicí byla i žádost o projednání finančního
příspěvku pro Domov Kolešovice. Tato žádost byla projednána již na prvním jednání FV
dne 24.2.2016 a proto k této žádosti nebylo přijato žádné usnesení.
Žádost Domova důchodců Ústí nad Orlicí projednala Komise sociálně zdravotní a rodinné
politiky, která doporučila poskytnout částku ve výši 10 000,- Kč. Finanční výbor se
přiklonil k této částce a o žádosti se hlasovalo.
Usnesení FV: Finanční výbor doporučuje poskytnout příspěvkové organizaci Domov
důchodců Ústí nad Orlicí finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč
Hlasování: 9:0:0
Žádost Mateřské školy a základní speciální školy Diakonie ČCE Praha 5:
Žádost této organizace o finanční příspěvek předložil Odbor školství. Škola zajišťuje péči
o těžce postižené děti, kde je i jeden žák z městské části Praha 4, tyto děti nemohou kvůli
svému postižení navštěvovat běžný typ školy.
Žádost projednala Komise zdravotně sociální a rodinné politiky a doporučila poskytnout
finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč. K této částce se přiklonil i FV. V rámci diskuse
požádal ještě Mgr. Jan Petr o informaci, proč se tato organizace nepřihlásila do
grantového řízení. Následně se o žádosti hlasovalo a bylo přijaté usnesení:
Usnesení FV: Finanční výbor doporučuje poskytnout finanční příspěvek ve výši 10 000,Kč
Hlasování: 9:0:0
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Žádost Obvodního ředitelství Policie Praha 4 – odd. hlídkové služby
Obvodní ředitelství Policie Praha 4 požádalo o finanční dar ve výši 50 000,- Kč na
vybavení posilovny a nákup výcvikových prostředků. Tato žádost byla předložena
Výborem pro bezpečnost, který vyjádřil podporu s žádostí.
Předsedkyně FV předala slovo p. Pokornému Zdenkovi, který zdůvodnil podrobněji
obsah žádosti a požádal o podporu. Následně se k slovu přihlásil Mgr. Jan Petr, který
navrhl poskytnout Policii částku ve výši 100 000,- Kč a tím, aby se posilovna dovybavila
komplexněji a sloužila tak kvalitně k rozvoji tělesné a fyzické připravenosti policistů.
Navrhl dále, aby se žádost prozatím odložila za účelem zjištění skutečného stavu potřeb
odd. hlídkové služby.
Ing. Jan Schneider požádal o hlasování dle původního návrhu ve výši 50 000,- Kč, protože
oddělení hlídkové služby slouží i pro MČ Praha 12 a MČ Praha 11.
Ing. Jaroslav Míth podpořil návrh Mgr. Jana Petra.
Následně se hlasovalo a přijalo toto usnesení:
Usnesení FV: Finanční výbor žádá p. Pokorného Zdeňka, aby opětovně projednal
s oddělením hlídkové služby žádost a aby se problematika řešila komplexně.
Hlasování: 6:0:3

Mgr. Jan Petr v závěru jednání navrhl členům Finančního výboru, aby se na některém
z příštích jednání FV projednalo stanovení minimální hranice, která by vyjádřila, kdy je
administrativně únosné přihlásit se o finanční příspěvek formou grantu nebo daru.
Členové FV vyjádřili s tím souhlas (bez hlasování).
Program FV byl vyčerpán, předsedkyně poděkovala za účast a jednání bylo ukončeno.

Ověřil: Niklová Jana, předsedkyně FV

Zapsala: Ing. Stelmachová, tajemník FV
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