Zápis jednání Finančního výboru číslo 4/2015 ze dne 2. 9. 2015
Přítomni:
Předseda FV: Niklová Jana
Členové: Viktor Janouškovec, Ing. Horálek Petr, Ing. Míth Jaroslav (pozdější příchod), Ing.
Kunc Daniel, Bc. Jan Schneider, Zdeněk Pokorný
Nepřítomni: omluveni: Ing. Lacko Radek, Mgr. Jan Petr
Hosté:
Ing. Zdeněk Kovářík- uvolněný zástupce starosty
Veřejnost: 0
Předsedkyně
programu:

FV přivítala všechny přítomné členy a zahájila jednání odsouhlasením

Program jednání:
- Zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 4 za 1. pololetí 2015
- Žádosti o dary
- Zásady a Harmonogram pro sestavení rozpočtu MˇV Praha 4 na rok 2016 a
rozpočtového výhledu do r. 2021
- Různé
Doplněný program byl schválen všemi hlasy: Hlasování: 6:0:0
1. Zpráva o plnění rozpočtu MČ Praha 4 za 1. pololetí 2015
Předsedkyně FV Jana Niklová zahájila projednání tohoto bodu a požádala Ing. Kováříka, aby
informoval členy výboru o plnění rozpočtu za období 1-6/2015.
Ing. Kovářík konstatoval, že plnění rozpočtu jak v příjmové oblasti, tak v oblasti provozních
výdajů se daří plnit dle schváleného rozpočtu. Zároveň zdůraznil, že v oblasti zdravotnictví,
sociální a vzdělávání I je čerpání provozních výdajů vyšší než 50% schváleného rozpočtu
pouze z toho důvodu, že byly zaslány vyšší příspěvky na provoz organizacím s ohledem na
prázdninový provoz a byly vyplaceny granty, které byly schváleny Zastupitelstvem MČ P4.
V oblasti investic je čerpání rozpočtu 24% s tím, že do konce roku se podaří vyčerpat cca
80% schváleného rozpočtu vyjma velkých akcí jako je koupaliště Lhotka, Relaxační centrum
Kosmos a Dům seniorů Hudečkova. U těchto akcí probíhá diskuse o nejvhodnějším řešení.
V krátkosti přítomné seznámil s plněním ekonomické činnosti.
Posléze bylo položeno několik dotazů z řad členů FV ohledně příjmů v oblasti místních
poplatků, na které bylo zodpovězeno.
Následně byl tento bod ukončen usnesením:
Usnesení FV:
Finanční výbor bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 4 za 1. pololetí
2015
Hlasování: 6:0:1
2. Žádosti o dary
2.1.
Žádost Thomayerovy nemocnice (TN) o poskytnutí individuální dotace ve
výši 140 tis. Kč na 4 ks pacientských lůžek a individuální dotaci ve výši 170 tis. Kč na
oplocení drátěným systémem TN.
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Nastala diskuse k předloženým žádostem a členové FV došli k závěru, že městská část
s ohledem na počet žádostí předložených ze strany TN, by měla poskytnout této
nemocnici neúčelový dar ve výši 160 tis. Kč. Bylo přijato následné usnesení:
Usnesení FV:
Finanční výbor doporučuje Radě městské části Praha 4 změnit usnesení ze dne
22.7.2015 č. 19R-706/2015 v bodě I. v tom smyslu, že Rada MČ P4 doporučí
Zastupitelstvu městské části Praha 4 poskytnout neúčelový dar příspěvkové organizaci
Thomayerova nemocnice se sídlem Praha 4 Krč, Vídeňská 800 ve výši 160 000 Kč.
Hlasování: 7:0:0
2.2.
Žádost o.p.s Hornomlýnská o podporu charitativního turnaje v plážovém
volejbalu smíšených dvojic poskytovatelů sociálních služeb (bez uvedení částky)
Po krátké diskusi, kde byly členové FV informování o vyhlášení dalšího kola grantů,
bylo přijato usnesení:
Usnesení FV:
Finanční výbor doporučuje o.p.s. Hornomlýnská přihlásit se do grantového řízení.
Hlasování: 6:0:1
2.3.
Žádost koordinátora Pražského studentského summitu o podporu ve výši
30 250,- Kč. K žádosti proběhla diskuse a bylo přijato usnesení:
Usnesení FV:
Finanční výbor nedoporučuje poskytnout finanční podporu
Hlasování: 7:0:0
2.4.
Žádost p. Evy Jarošové o poskytnutí finanční podpory na Mistrovství světa
seniorů v plavání, které se uskutečnilo v Kazani. S ohledem na to, že p. Jarošová je
vynikající reprezentantka, je řazena mezi tři nejlepší závodnice na světe dle žebříčků
Mezinárodní plavecké federace FINA bylo přijato následující usnesení:
Usnesení FV:
Finanční výbor doporučuje poskytnout dar ve výši 15 tis. Kč
Hlasování: 7:0:0
2.5.
Žádost komise zdravotně sociální a rodinné politiky o schválení finanční
podpory pro organizaci Diakonie ČCE – středisko Ratolest ve výši 10 tis. Kč,
organizace Seniorský dům Písek ve výši 12 tis. Kč, Klubíčko Beroun o.p.s ve výši 10
tis. Kč a Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy ve výši 30 tis.
Kč.
Po krátké diskusi bylo přijato následující usnesení:
Usnesení FV:
Finanční výbor doporučuje výše uvedené komisi Rady aby doporučila organizacím
Diakonie ČCE – středisko Ratolest, Seniorský dům Písek a Klubíčko Beroun přihlásit
se do nového kola grantového řízení.
Hlasování: 7:0:0
Pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu doporučuje
poskytnout dar ve výši 30 tis. Kč.
Hlasování: 7:0:0
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3. Zásady a Harmonogram pro sestavení rozpočtu městské části Praha 4 na rok
2016 a rozpočtového výhledu do r. 2021
Ing. Kovářík v krátkosti členy FV informoval o tom, že Rada městské části Praha 4 schválila
výše uvedené zásady a harmonogram podle kterých se bude postupovat při zpracování
rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu do r. 2021. S tímto materiálem obdrželi členové
FV návrh příjmové části rozpočtu na rok 2016, který byl zpracován dle přijatých Zásad.
Členové FV tyto příjmy vzali na vědomí, usnesení nebylo přijato.
4. Různé
Termín jednání FV – 11. 11. a dále dle potřeby.
Program Finančního výboru byl vyčerpán a předsedkyně poděkovala přítomným za účast a
jednání oficiálně ukončila.

Ověřil: Niklová Jana, předsedkyně FV
Zapsala: Ing. Stelmachová, tajemník FV
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