Zápis č. 4 z jednání Finančního výboru ze dne 27.5.2019
Přítomni:
Předseda FV: Ing. Daniel Kunc
Členové: Akad. arch. Jaromíra Eismannová, Marek Paris M.A., Filip Vácha, Ing. Ondřej
Růžička, Ing. Radek Lacko, JUDr. Bc. Matej Šandor, Ph.D
Nepřítomni:
Hosté: Ing. Zdeněk Kovářík – 1. místostarosta (Ing. Kovářík s ohledem na to, že byl zvolen
1. místostarostou městské části Praha 4, přestal být členem FV).
Veřejnost: p. Stanislava Firstová
Poznámka: Ing. Josef Svoboda Ph.D s ohledem na to, že byl zvolen místostarostou městské
části Praha 4, přestal být členem FV.
Předseda FV přivítal členy FV na 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 –
pokračování jednání
2. Projednání žádosti o finanční dar pro MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5 –
pokračování jednání
3. Projednání žádosti o finanční dar Portus Praha z.ú.
4. Projednání žádosti o finanční dar Stanislava Firstová + 2
5. Zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření –
závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2018
6. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů k 31.3.2019
7. Různé
Hlasování o programu: 7:0:0
1. Žádost Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 4
FV pokračoval v přerušeném jednání FV ve věci žádosti o dar, jelikož ZMČ Praha 4 již
rozhodlo o poskytnutí grantů.
Předmětem podpory je 9 žáků s trvalým pobytem na území městské části Praha 4, kteří
s ohledem na své postižení nemohou navštěvovat běžný typ školy.
Po krátké informaci předsedy FV byl podán předsedou FV návrh poskytnout dar ve výši 20
tis. Kč.
Usnesení FV: Finanční výbor doporučuje poskytnout dar ve výši 20 tis. Kč
Hlasování: 7:0:0 - návrh byl přijat.
2. Žádost Mateřské školy a základní speciální školy Diakonie ČCE Praha 5 – Stodůlky
FV pokračoval, obdobně jako u první žádosti, v jednání o podpoře výše uvedené MŠ a ZŠ P5
Stodůlky, které byl přerušeno na minulém zasedání FV. Dar by měl pomoci 4 žákům
s trvalým pobytem na P4, kteří nemohou, s ohledem na své postižení, navštěvovat běžný typ
školy a potřebují speciální metody, způsoby a přístupy vzdělávání.
V žádosti byla uvedena částka 20 tis. Kč, s ohledem na nižší počet dětí, které budou
podpořeny finančním příspěvkem, byly podány návrhy darovat úměrně počtu žáků:
I. Návrh podaný Ing. Růžičkou – 15 000,- Kč
II. Návrh podaný Ing. Lackem – 10 000,- Kč
III. Návrh podaný panem Markem Parisem M.A – 8 888,- Kč
Nejdříve se začalo se hlasovat o posledním návrhu (8 888,- Kč)
Hlasování: 4:0:3 - návrh byl přijat
O dalších návrzích se již nehlasovalo.
Usnesení FV: Finanční výbor doporučuje poskytnout dar ve výši 8 888,- Kč
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3. Žádost Portus Praha, z.ú.
Městská část obdržela žádost neziskové organizace Portus Praha, z.ú. o finanční dar ve výši
15.000,- Kč na úhradu nákladů spojených se sociální službou chráněného bydlení pro 3
občany Prahy 4 s mentálním postižením. Na základě diskuse o obvyklé výši příspěvků MČ
Praha 4 organizacím poskytujícím sociální služby byly podány tři návrhy:
1. Návrh Ing. Kunce na poskytnutí finančního daru ve výši 15 tis. Kč
2. Návrh Ing. Lacka na poskytnutí finančního daru ve výši 9 tis. Kč
3. Návrh JUDr. Bc. Šandora Ph.D.na poskytnutí finančního daru ve výši 12 tis. Kč.
Hlasování:
- o návrhu JUDr. Bc. Šandora Ph.D.: Hlasování: 5:0:2 návrh byl přijat
Usnesení FV: Finanční výbor doporučuje poskytnout dar ve výši 12 tis. Kč
4. Žádost paní Stanislavy Firstové
Městská část obdržela žádost p. Firstové o finanční příspěvek na účast na 16. Světové
gymnaestrádě v Dornbirnu s tím, že dar by měl být poskytnut české obci Sokolské.
Předseda Finančního výboru požádal přítomnou p. Firstovou, aby podala členům krátkou
informaci o výše uvedené akci.
Po krátkém představení nastala diskuse, ve které byla p. Firstová upozorněna, že žádost měla
být podána do grantového řízení a dále, že o dar měla požádat Česká obec sokolská.
Ing. Lacko podal návrh, aby projednávání i s ohledem na termín akce, (začátek července) bylo
odloženo do doby, než městská část Praha 4 obdrží žádost od české obce sokolské. K tomuto
návrhu se připojil i JUDr. Šandor a p. Vácha.
Členové p. Paris a Ing. Růžička požádali, aby žádost byla projednána, protože skutečnost, že
žádost nepodala Česká obec sokolská je podružná.
Ing. Arch. Eismannová podala návrh, aby dar byl poskytnut přímo paní Firstové a to ve výši
5 tis. Kč.
Ing. Růžička podal návrh na poskytnutí daru v částce 7,5 tis. Kč.
Hlasování:
- o návrhu Ing. Růžičky, hlasování: 3:0:4 – návrh nebyl přijat.
- o návrhu Ing. Arch. Eismannové, hlasování: 6:0:1 – návrh byl přijat.
Usnesení FV: Finanční výbor doporučuje poskytnout paní Stanislavě Firstové dar ve výši
5 tis. Kč.
Předseda FV požádal členy FV o doplnění bodu Žádost o dar pro Thomayerovu nemocnici
na program jednání FV. Ing. Kovářík přednesl prosbu místostarosty Ing. Svobody, který má
v gesci oblast zdravotnictví, aby projednání bylo odloženo s ohledem na to, že se chce osobně
setkat se zástupci nemocnice. Předseda FV proto návrh na dozařazení tohoto bodu na program
jednání stáhl.
5. Zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření
za rok 2018
Předseda FV Ing. Kunc předal slovo předkladateli materiálu Ing. Kováříkovi, který v krátkosti
seznámil přítomné členy FV s návrhem usnesení Rady k tomuto materiálu včetně všech
příloh, které obsahují jednak údaje o hospodaření jak městské části Praha 4 včetně zřízených
příspěvkových organizací a založených společností a jednak finanční vypořádání se zřízenými
příspěvkovými organizacemi.
Nastala krátká diskuse k materiálu, následně a p. Vácha podal procedurální návrh na odložení
materiálu na příští jednání FV s ohledem na krátkou dobu, kterou členové FV měli na
seznámení se s předloženým materiálem.
Hlasování: 7:0:0 – návrh byl přijat.
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6. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů k 31.3.2019
P. Vácha podal procedurální návrh, aby se i tento bod odložil na příští jednání FV.
Hlasování: 4:0:3 – návrh byl přijat
7. Různé
Předseda FV poděkoval všem za účast a jednání FV ukončil.

V Praze dne 29.5.2019
Ověřil: Ing. Daniel Kunc, předseda FV
Zapsala: Ing. Stelmachová, tajemník FV
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