Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru ze dne 10.12.2018
Přítomní:
Předseda

FV: Ing. Daniel Kunc
Členové: Akad . arch. , Jaromíra Eismannová, Ing. Zdeněk Kovářík, Marek Paris M.A., JUDr.,
Bc. Matej Šándor, Ph.D. , Filip Vácha, Ing. Ondřej Růžička
Nepřítomní : Ing. Lacko Radek, Ing. Josef Svoboda Ph.D.- nepřítomnost byla řádně
omluvena
Hosté:
Veřejnost:
Předseda FV při vítal členy FY na prvním zasedání výboru a
o něm hlasovat:
Program jednání:
I. Projednání návrhu rozpočtových příjmů na rok 2019
2. Projednání žádosti o finančn í dar
3. Různé
Hlasování o programu: 7:0:0

.1. N ávrlt

představi l

program jednání a dal

rozpočto vých příjmů

na rok 2019
Předseda FV v krátkosti uvedl tento bod programu a požádal vedoucí odboru finanční správy
o podrobnější informaci k navrženým rozpočtovým příj mům na rok 20 19. Po podání
informace a zdůvo dnění navržené výše jednotlivých druhů příjmů na rok 2019 proběhla
diskuse, ve které bylo zodpovězeno na dotazy ze strany p. Parise ohledně vymahatelnosti
místních poplatků a pokut, na dotaz Akad. arch. Eismannové ohledně poplatků za koupal iště
Lhotka a dále proběhla diskuse mezi členy ohledně popl atků za ubytování zprostředkované
společností Airbnb. Po uk ončení diskuse se hlasovalo o usnesení:
Usnesení FV: Finanční výbor souhlasí s návrhem příj mů rozpočtu městské části Praha 4 na
rok 2019.
Hlasování: 6:0:1 (p. Vácha) -návrh byl přijat.
2.

Žádost o dar pro Gymnázium Elišky Krásnohorské
byla doručena žádost Gymnázia Elišky Krásnohorské se sídlem Praha 4
Ohradní 55 o dar ve výši 20 tis. Kč, který by byl použit na zajištěn í studentského festivalu
Jeden svět na Ohradní 2018 (nákup autorských práv, materiálu, občerstvení apod.). Po krátké
diskusi, ve které se rozebírala především pravidla poskytování darů, následovalo hlasování o
přijetí daru ve výši 20 tis. Kč:
Usnesení FV: Finanční výbor doporučuj e Radě MČ Praha 4 poskytnout Gymnáziu Elišky
Krásnohorské dar ve výši 20 tis. Kč.
Hlasování: 7:0:0- návrh byl přijat
Městské části

3.

Různ é

Členové FY se dohodli na tom, že zasedání FV bude zpravidla každé třetí pondělí od 18:00
hod., umožní-li to harmonogram projednávání rozpočtu.
Předseda

FY poděkoval všem

členům

FY za

V Praze dne 12.12.2018
Ověřil :

Ing. Daniel Kunc,

předseda

FY

Zapsala: Ing. Stelmachová, tajemník FY

účast

a jednání FY ukončil.

