Zápis jednání Finančního výboru číslo 3/2015 ze dne 17.6.2015
Přítomni:
Předseda FV: Niklová Jana
Členové: Viktor Janouškovec, Ing. Horálek Petr, Mgr. Jan Petr, Ing. Kunc Daniel, Bc. Jan
Schneider, Zdeněk Pokorný, Ing. Míth Jaroslav
Nepřítomni: omluveni: Ing. Lacko Radek,
Hosté:
Ing. Zdeněk Kovářík- uvolněný zástupce starosty,
Veřejnost: 0
Předsedkyně FV přivítala všechny přítomné členy na zasedání výboru a zahájila jednání
odsouhlasením programu:
Program jednání:
- Závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2014
- Informace o plnění usnesení Zastupitelstva MČ P4 ve věci snížení kapitálu společnosti
4-Energetická
- Žádosti o dary
- Různé
Program byl schválen všemi hlasy: Hlasování: 8:0:0
1. Závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2014
Předsedkyně FV předala slovo Ing. Kováříkovi, který přítomné v krátkosti seznámil se
Závěrečným účtem za rok 2014. Bylo konstatováno, že městská část v hlavní činnosti
skončila přebytkem hospodaření ve výši 23 595,78 tis. Kč, příjmy byly naplněny na 99,37%
upraveného rozpočtu a výdaje vyčerpány na 75,07% upraveného rozpočtu. Úspory ve
výdajích se týkají hlavně investičních prostředků, které byly z velké části zapojeny do
rozpočtu na rok 2015 v rámci jeho schvalování. Ekonomická činnost skončila ziskem po
zdanění ve výši 8 mil. Kč s tím, že v tom je již zapracovaný podíl na daňové povinnosti hl.m.
Prahy, který po úpravách činí 68 416,96 tis. Kč. Co se týče hospodaření příspěvkových
organizací, tam proběhlo vše bez větších problémů. Rada jako zřizovatel rozhodla o
finančním vypořádání vůči těmto organizacím, byly dokryty ztráty hospodaření z důvodu
vyšších nákladů na energie a dále byl uložen odvod zlepšených výsledků do rezervy Rady
s tím, že zároveň bylo rozhodnuto o navýšení příspěvku na provoz pro ÚSS P4 a ZZ Městské
části Praha 4, protože při návrhu rozpočtu bylo těmto organizacím krácen rozpočet na rok
2015 v návaznosti na zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014.
Součástí předloženého závěrečného účtu je i Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2014,
která neprokázala žádné závažné nedostatky, které by bránily schválení závěrečného účtu bez
výhrad.
Po této krátké informaci vyzvala předsedkyně přítomné členy k dotazům. Ing. Kunc požádal o
informaci ohledně zajištění pohledávek a vytváření opravných položek v souvislosti
s nedostatkem uvedeným ve Zprávě o přezkumu hospodaření za rok 2014. Případ uvedený ve
Zprávě o přezkumu hospodaření (dále jen Zpráva) je z let, kdy nebyl vytvořen jednotný
systém, který by zajistil, aby pohledávky nebyly promlčeny. Situace je již jiná. Co se týče
opravných položek, bylo Ing. Kuncovi sděleno, že došlo pouze k administrativní chybě.
Opravné položky, které jsou předmětem nedostatku uvedeným ve Zprávě jsou vypočítávány
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přímo v systému IDES a k zaúčtování byla předána verze bez záloh na služby. Nedostatek byl
již napraven.
Dále byly položeny dotazy k nedostatkům uvedeným ve Zprávě směřující k organizaci ZZ
Městské části Praha 4. Jedná se jednak o chyby, které byly odhaleny vnitřním kontrolním
systémem již v rámci finančního vypořádání za rok 2013 a v roce 2014 byly chyby opraveny
a jednak o chyby v účtování o majetku za rok 2014, které byly napraveny v roce 2015.
K nedostatkům uvedeným ve Zprávě byla přijata nápravná opatření.
Následně byla diskuse k tomuto bodu ukončena
Usnesení FV:
- Finanční výbor bere na vědomí Závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2014
Hlasování: 8:0:0
- Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit Závěrečný
účet za rok 2014
Hlasování: 6:0:2 (zdržel se Mgr. Jan Petr a Ing. Petr Horálek)
2. Informace o plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 ve věci snížení kapitálu
společnosti 4-Energetická
Ing. Kovářík informoval přítomné členy FV ZMČ Praha 4 o stavu ve výše uvedeném
problému. Rada dne 1.7. by měla projednat materiál, který by ukončil úkol daný usnesením
Zastupitelstva MČ Praha 4 s tím, že zároveň bude schválena smlouva o pachtu, která bude
řešit zajištění dodávky tepla a teplé vody občanům městské části Praha 4 z tepelných zdrojů
ve vlastnictví MČ Praha 4. Materiál, který bude projednávat Rada dne 1.7. by měl obsáhnout
problematiku komplexně – snížení základního kapitálu, pacht, otázka DPH, otázka zařazení
majetku apod.
Členové FV dostanou tento materiál před jednáním Rady k prostudování a případnému
připomínkování.
Usnesení FV : nebylo přijato
3. Žádosti o dary
a) Žádost Lukáše Beránka o částečnou úhradu nákladů na mistrovství světa ve
zpracování textu. Byl podán návrh na poskytnutí částky ve výši 10 tis. Kč, o tomto
návrhu se hlasovalo: 3 (Mgr Petr, Niklová, Ing. Kunc) : 1 (Bc. Schneider) : 4 (Ing.
Horálek, Ing. Míth, Janouškovec, Pokorný). Návrh nebyl přijat. FV doporučuje podat
přihlášku do grantového řízení.
b) Žádost organizace Sdružení pro nadaci Gallus ruber o zapojení se do akce
„Humanitární pomoc pro Nepál a Ukrajinu“ formou úhrady výdajů na kontejner, který
může obsahovat cca 10 tis. ks balíčků humanitární pomoci. Náklady na kontejner jsou
cca 3 mil. Kč. Po diskusi se přistoupilo k hlasování k neposkytnutí daru: hlasování:
5:0:3 (Mgr. Petr, Ing. Kunc, Ing. Horálek).
Usnesení FV : FV nedoporučuje poskytnutí daru
Hlasování: 5:0:3 (Mgr. Petr, Ing. Kunc, Ing. Horálek)
c) Žádost Domova pro seniory Dřevčický park o příspěvek ve výši 60 tis. Kč pro klienty
s trvalým pobytem na MČ Praha 4, jedná se o 12 klientů nemocných Alzheimerovou
nemocí.
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Usnesení FV: Finanční výbor nedoporučuje dar poskytnout, doporučuje řešit věc
v grantovém řízení.
Hlasování: 5:1:2
d) Základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 – žádost o 10 tis. Kč na zajištění
provozu pro dvě postižené děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 4 .
Usnesení FV: Finanční výbor doporučuje poskytnout dar ve výši 10 000,- Kč
Hlasování: 8:0:0
e) Žádost Thomayerovy nemocnice Praha 4 o dotaci ve výši 90 266,- Kč na nákup dvou
lůžek. Po diskusi byl podán návrh na hlasování o poskytnutí 45 tis. Kč na nákup
jednoho lůžka dle doporučení sociálně zdravotní komise. Hlasování: 2:1:5. Následně
proběhlo hlasování o poskytnutí dotace ve výši 90 tis. Kč. Hlasování: 7:0:1.
Usnesení FV: FV doporučuje poskytnout dotaci ve výši 90 tis. Kč
f) Žádost České provincie Řádu sv. Augustina o poskytnutí daru ve výši 30 tis. Kč na
ekologickou výchovu dětí – vytváření ekologického povědomí v nejútlejším věku
dítěte. Řád požádal o grant, z kterého byl vyřazen protože nesplňoval právní formu
žadatele. FV má za to, že právní forma splněna byla a žádost by měla být projednána
v grantovém řízení. V rámci diskuse byl podán návrh na poskytnutí daru ve výši 30 tis.
Kč, o kterém se hlasovalo. Hlasování: 4:1:3. Návrh nebyl přijat.
4. Různé
Mgr. Jan Petr požádal o výkazy hospodaření za rok 2014 a zprávu o hospodaření a stavu
společnosti 4-Majetková a.s. a 4-Energetická a.s.
Program Finančního výboru byl vyčerpán a předsedkyně poděkovala přítomným za účast a
jednání oficiálně ukončila. Předběžný termín jednání výboru byl stanoven na 2.9.2015 v 17,00
hod.

Ověřil: Niklová Jana, předsedkyně FV

Zapsala: Ing. Stelmachová, tajemník FV
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