Zápis c. l z jednání Financního výboru ze dne 9.6.2020

Prítomni:
Predseda FV: Ing. Radek Lacko
Clenové: Ing. Ondrej Kubín MBA, , Jana Svatá, PhDr. Petr Kucera, Filip Vácha, Marek Paris
M.A., Ing. Daniel Kunc, Ing. Ondrej Ružicka,
Neprítomni: RNDr. Pavel Fikar - omluven
Hosté: Ing. Zdenek Kovárík - 1. místostarosta
Verejnost:
Predseda FV privítal cleny FV, predstavil návrh programu a dal o nem hlasovat:
Program jednání:
l. Zpráva o plnení rozpoctu mestské cásti Praha 4 a vyúctování výsledku hospodarení záverecný úcet mestské cásti Praha 4 za rok 2019
2. Projednání žádosti o financní dar pro VŠTJ MEDICINA Praha z.s.
3. Projednání žádosti o financní dar pro ZO CSOP Ochránci zvírat Sv. Františka z Assisi
4. Projednání žádosti o financní dar pro Rímskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa
Praha 4 Braník
5. Projednání žádosti o dotaci pro Thomayerovu nemocnici
6. Projednání žádosti o financní dar pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou
7. Projednání žádosti o financní dar pro Obec barácníku Roztyly
K
8. Projednání žádosti o financní dar pro P
S
9. Projednání žádosti o financní dar pro p., Ot
10. Ruzné
Hlasování o programu: 6:0:0
l. Zpráva o plnení ro<poctu mestské cásti Praha 4 a vyúctování výsledku hospodarení
za rok 2019
Predseda FV Ing. Lacko predal slovo predkladateli materiálu Ing. Kováríkovi, který
v krátkosti seznámil prítomné cleny FV s výsledky hospodarení hlavní cinnosti za rok
2019, ekonomické cinnosti,
s výsledky financního vyporádání se zrízenými
príspevkovými organizacemi a v neposlední rade s návrhem zapojení nevycerpaných
prostredku za rok 2019 do rozpoctu na rok 2020. Soucástí informace bylo i seznámení
s výsledky Zprávy o prezkumu hospodarení za rok 2019 a s návrhem opatrení
k odstranení nedostatku.
Následne byla otevrena diskuse, v rámci které požádal p. Paris o seznam vyrazených
pohledávek ekonomické cinnosti (úcet 557), dále byly ze strany Ing. Kováríka a p.
Váchy zodpovezeny dotazy cleny FV týkající se plnení investic a ekonomické
cinnosti.
Usnesení FV: Financní výbor doporucuje zastupitelstvu mestské cásti Praha 4 schválit
Zprávu o plneni rozpoctu a vyúctování výsledku hospodarení za rok 2019.
Hlasování: 5:0:3
2. Žádost VŠTJ,WEDICINA Praha, ls.
Mestská cást obdrŽela žádost o financní dar ve výši 47 tis. KC na akce, které podporí pohyb
na cerstvém vzduchu za využití senior parku, nebo tras na webu www. pesistezky.cz. Jedná se
o lécební a preventivní prostredek v boji s civilizacními onemocnením. Od 1.7. do konce roku
by se jednou za mesíc pravidelne 2. pondelí nebo ctvrtek v mesíci konala procházka s Nordic
walking holemi po zajímavých a krásných místech Prahy 4. Na procházkách kome
instruktora pohybu bude prítomen i nutricní terapeut, v plánu je vytvorit 10 nových tras.
Návrh predsedy FV: poskytnout dar ve výši 10 tis. KC s tím, že zdrojem bude rozpocet FV na
dary. .Probehla krátká diskuse k bodu.
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Usnesení FV: FV doporucuje poskytnout dar ve výši 10 000,- KC
Hlasováni? 7:0:1
3. Žádost ZO CSOP Ochránci zvírat sv. Františka z Assisi
Mestská cást i letos obdržela žádost o financní dar ve výši 55 tis. KC na financování odchytu a
kastraci kocek v úl. Rybárská a její okolí, kde žije zhruba 20 zvírat.
Návrh predsedy FV: poskytnout dar ve výši 5 000,- KC s tím, že zdrojem bude rozpocet
OŽPAD. Probehla krátká diskuse k bodu, byl podán protinávrh na cástku 10 tis. Kc, s kterým
se predseda FV ztotožnil.
Usnesení FV: FV doporucuje poskytnout dar ve výši 10 000 KC
Hlasování: 7:0:1
4. Žádost RKfarnosti u kostela sv. Prokopa Praha 4 Braník
Mestská cást obdržela žádost farnosti o financní dar ve výši 50 tis. Kc na vnitrní vodovod na
pozemku kostela a opravy v interiéru a exteriéru kostela.
Návrh predsedy FV poskytnou dar v plné výši tj. 50 tis. Kc, zdrojem bude rozpocet odboru
kultury sportu a dotacní politiky urcený na církve. Probehla krátká diskuse.
Usnesení FY: Financní výbor doporucuje poskytnout dar ve výši 50 tis. KC
Hlasování: 6:0:2
5. Žádost Thomayerovy nemocnice
Reditel nemocnice se obrátil na mestskou cást s žádosti o financní príspevek ve výši 250 tis.
Kc. na speciální ultrazvukový prístroj pro interní kliniku.
Návrh predsedy FV. Poskytnout dar v plné výši., tj. 250 tis. KC s tím, že zdrojem budou
prostredky FV urcené na dary. K tomuto bodu probehla delší diskuse.
Usnesení FV: Financní výbor doporucuje poskytnout dar ve výši 250 tis. KC
Hlasováni? 7:1:0
6. Žádost Vyšší odborné školy zdravotnické a Strednl"zdrayotnické školy
Mestská cást i tento rok obdržela žádost o financní dar ve výši 30 tis. KC na uskutecneni 28.
rocníku akce Den pro zdraví, kterou tato škola porádá. Akce je urcena pro širokou verejnost,
behem návštevy ve škole je možné si nechat vyšetrit krevní tlak, skrytý tuk v tele, hladinu
cukru a cholesterolu v krvi, naucit se samovyšetrení prsu a vyzkoušet si i masáže.
Návrh predsedy FV: poskytnout dar v plné výši - 30 tis. Kc, zdrojem bude rozpocet na dary
FV. Probehla krátká diskuse
Usnesení FV: Financní výbor doporucuje poskytnout dar ve výši 30 tis. KC
Hlasováni? 5:2:0
7. Žádost Obce barácníku Roztyly
Obec barácníku Roztyly (pobocný spolek) požádala mestskou cást o financní dar ve výši 15
tis. KC na oslavu 90. výrocí založení Barácnické obce Roztyly.
Návrh predsedy FV: neposkytnout dar s ohledem na skutecnost že žadatel mel možnost se
prihlásit do grantového rízenL
Usnesení FV: FV nedoporucuje poskytnout dar
Hlasování: 7:0:1
8. Žádost Pa
K
P
K
požádal mestskou cást Praha 4 o financní dar na prímestský tábor pro deti od 6.18. Let a deti z detských domovu - MULTI DANCE CAMP. S ohledem na to, že v roce 2020
vlastni vinou nepodali žádost o dotaci v rámci dotacního rízení, nebude možné zajistit pro deti
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zajímavé hosty, které deti na vystoupeních a koncertech mohou obohatit. Poradatel by presto
rád udelal jeden koncert, z tohoto duvodu požádal o financní dar z kterého by se tento koncert
pro deti uskutecnil, úcast prislíbili manželé Klusovi, Zora Jandová, Patrik Kec, Nela
Boudová a další umelci.
Návrh predsedy FV: neposkytnout dar s ohledem na to že žadatel mel možnost se prihlásit do
grantového rízení.
Usnesení FV: FV nedoporucuje poskytnout dar
Hlasováni? 8:0:0
9. Žádost p. O
S
Mestská cást obdržela žádost p. S
o dar ve výši 40 tis. KC na pametní desku, která by
byla pripomínkou na herce Tomáše Holého, který prožil celý svuj život v Nuslích.
Návrh predsedy FV. Poskytnout dar ve výši 5 tis. KC, Ing. Kunc podal protinávrh na 10 tis.
Kc ,s kterým se predseda FV ztotožnil. Hlasovalo se o návrhu na dar ve výši 10 tis. KC.
Usnesení FV: FV doporucuje poskytnout dar ve výši 10 tis. KC
Hlasování: 7:0:1

10. Ruzné
V rámci tohoto bodu seznámil Ing. Kovárík cleny FV s výsledky hospodarení hlavni a
ekonomické cinnosti za období 1-5/2020.
Po této informaci byl program vycerpán a predseda FV podekoval pri'tomným za úcast a
ukoncil jednání FV.

V Praze dne 10.6.2020

Overil: Ing. Radek Lacko , predseda FV

Zapsala: Ing. Stelmachová, tajemnice F\
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