Zápis č. 5 z jednání Finančního výboru ze dne 14.11.2017
Přítomni:
Předseda FV: Niklová Jana
Členové:, Zdeněk Pokorný, Ing. Kunc Daniel, Ing. Míth Jaroslav, Ing. Lacko Radek, Mgr. Jan
Petr, Ing. Jan Schneider
Nepřítomni: – Viktor Janouškovec, Ing. Horálek Petr - nepřítomnost omluvena
Hosté: p. Bodenlos Jiří
Veřejnost:
1. p. Tomáš Papáček
2. p. Vít Janoušek
3. p. Tibor Vansa
4. zástupci ABC Braník
Program jednání:
1. Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh finančního plánu na rok 2018
2. Projednání žádostí o finanční dar pro žadatele:
2.1. Thomayerova nemocnice
2.2. BLC Sparta Praha
2.3. ABC Braník
2.4. PRO Gaudia
2.5. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Praha 4 Nusle
3. Různé
Před hlasováním o programu jednání navrhla předsedkyně FV, aby zástupci veřejnosti mohli
přednést své dotazy jako první. Členové FV s předloženým návrhem souhlasili a začalo se
hlasovat o programu.
Hlasování o programu: 7:0:0
1. P. Předsedkyně FV předala slovo zástupcům veřejnosti:
- p. Papáček požádal Ing. Kováříka o:
• sdělení důvodu prodeje společnosti 4-Energetická. Ing. Kovářík v krátkosti
p. Papáčkovi sdělil, že důvodem prodeje je neefektivnost a s tím
související vyšší ceny tepla. V krátkosti se k tomu vyjádřil ve stejném
smyslu Ing. Kunc a Ing. Míth s tím, že rozhodnutí o prodeji padne až na
zastupitelstvu městské části Praha 4.
• Informaci o investičním záměru rekonstrukce objektu bývalého kina
Kosmos, jestli záměr vytvořit v tomto objektu relaxační centrum trvá a
jaká bude cena investice. Ing. Kovářík vysvětlil, že od původního záměru
se po jeho přehodnocení ustoupilo a po rekonstrukci objektu by mělo
v tom objektu být centrum zdravotních služeb s tím, že část z nich bude
sloužit k relaxaci, nebo spíše k rehabilitaci. V současnosti se dopracovává
projektová dokumentace a přesná výše investičních výdajů bude známá až
po ocenění prací.
• Výdaje na generel veřejných prostranství – u výdajů se jedná pouze o
odhad.
- P. Janoušek zaslal svůj dotaz mailem, jednalo se o podnět k projednání možnosti
financování návrhu zadání projektu „Polaď Krásnou Udržitelnou Pankrác – 3
studie pro ověření limitů výstavby na Pankrácké Pláni s prioritou na PPP stanice
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metra trasy D. Na tento dotaz reagoval Ing. Kovářík, kde sdělil p. Janouškovi, že
toto nebude řešit městská část Praha 4 ale hl.m. Praha.
2. Zástupci ABC Braník v krátkosti seznámili přítomné členy FV s projektem dostavby
haly s umělým povrchem. Finanční výbor doporučil obrátit se na Odbor kultury,
sportu a dotační politiky. O doporučení se nehlasovalo.
3. Návrh rozpočtu na rok 2018
Předsedkyně FV v úvodu předala slovo zástupci starosty Ing. Kováříkovi a požádala
ho, aby seznámil přítomné členy FV s Návrhem rozpočtu na rok 2018. Ing. Kovářík
v úvodu upozornil na fakt, že návrh v předloženém znění není konečnou verzí
s ohledem na to, že hl.m. Praha bude ještě upřesňovat počty žáků dle nových
zahajovacích výkazů a část o kterou bude dotační vztah hl.m. Prahy navýšen bude
zdrojem neinvestiční rezervy odboru školství. Dále sdělil, že Návrh rozpočtu na rok
2018 je navržen jako schodkový ale zdrojově vyrovnaný. Navržený schodek rozpočtu
je kryt pouze vlastními finančními prostředky městské části – třídou 8 financování.
V krátkosti seznámil členy se základními údaji návrhu – objem příjmů a výdajů,
objem provozních a kapitálových
výdajů, objem prostředků navržených do
jednotlivých oblastí s tím, že v provozních výdajích došlo k navýšení zejména
v oblasti životního prostředí na úklid a veřejnou zeleň a dále u výdajů na chod úřadu,
kde se muselo zohlednit navýšení platových tarifů úředníků a změna ve financování
odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva. Co se týče investic,
upozornil členy FV na zvláštní sloupec v tabulce investiční výdaje – Očekávaná
dotace – kde jsou uvedeny prostředky, které by měla městská část obdržet z rozpočtu
hl.m. Prahy, případně jiných zdrojů. Seznámil dále členy s navrženými investičními
akcemi.
Následně nastala diskuse, v rámci které se přihlásil Mgr. Jan Petr:
• Požádal o informaci, co se plánuje s obj. Hudečkova – Ing. Kovářík reagoval
na dotaz s tím, že musí dojít k přepracování zadání
• Požádal o zařazení nové akce Rekonstrukce chodníků ul. Bezova ve výši 3 mil.
Kč, kde se nachází objekt MŠ. Zdrojem by měla být investiční rezerva Rady.
Ing. Kovářík na to reagoval, že s výdaji na opravy chodníků ul. Bezova se
počítá mimo jiné v Chodníkovém programu, protože v roce 2017 byla
zpracována i PD. Kromě této ulice se plánuje i ul. Pod Višňovkou. Tato
informace nebyla omylem dána do komentáře v Důvodové zprávě ke
kapitálovým výdajům. Bylo přislíbeno doplnit komentář.
Dále přihlásil Ing. Kunc, který se zeptal na plánované investice do tepelných
zdrojů – jedná se o postupné investice do tepelných zdrojů v rámci energetických
úspor.
P. Papáček, požádal o přibližnou specifikaci výdajů na služby v oblasti územního
plánování, Ing. Kovářík mu tuto informaci sdělil. Krátce proběhla diskuse ohledně
rozklikávacího rozpočtu.
P. Bodenlos se zeptal Ing. Schneidera, jestli je spokojený s navrženou výši
rozpočtu na rok 2018 pro příspěvkové organizace UU MČ Praha 4 a ÚSS Prahy 4.
Ing. Schneider vyjádřil spokojenost.
Do diskuse se již nikdo nepřihlásil a proto předsedkyně FV ukončila diskusi a dala hlasovat o
navrženém usnesení. Následně členové veřejnosti poděkovali a opustili jednání FV.
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Usnesení FV: Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit Návrh
rozpočtu na rok 2018 v předloženém znění.
Hlasování: 5:0:2 (zdržel se Ing. Lacko a Mgr. Petr)
4. Žádosti o dary:
3.1.Thomayerovy nemocnice o poskytnutí individuální dotace ve výši 150 tis. Kč na
vybavení Pediatrické kliniky 1. LF UK Thomayerovy nemocnice. V diskusi vystoupil
Ing. Míth, Ing. Pokorný, Ing. Lacko, Mgr. Petr a Ing. Schneider, kteří svým
vystoupením podpořili žádost
Hlasování: 7:0:0
Usnesení FV: FV doporučuje poskytnout dotaci ve výši 150 tis. Kč.
3.2.Žádost spolku BLC Sparta Praha o mimořádný finanční příspěvek na zajištění
nákladů na povinné internetové přenosy, náklady na online technické zápasy,
vícenáklady na rozhodčí a vícenáklady na halu v celkové výši 83 tis. Kč. Jedná se o
basketbalový klub, který letos postoupil do 1. Ligy žen.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení, bylo doporučeno přihlásit se do
grantového řízení.

3.3.Žádost ABC Braník o individuální dotaci ve výši 500 tis. Kč na dostavbu haly –
bod se neprojednával s odkazem na informace sdělené zástupcům ABC Braník.
3.4.Žádost z.ú. PRO Gaudia o dar ve výši 50 tis. Kč na podporu projektu Podpora při
střetu se závažným onemocněním. Žádost byla projednána i v komisi sociálně
zdravotní, která vyjádřila podporu tomuto Projektu. Předsedkyně FV podala návrh na
částku 40 tis. Kč, o které se hlasovalo
Hlasování: 7:0:0
Usnesení FV: Finanční výbor doporučuje poskytnout dar ve výši 40 tis. Kč.
3.5.Žádost Farního sboru českobratrské církve evangelické Praha 4 Nusle o dar ve
výši 50 tis. Kč na renovaci a nátěry vstupních a vnitřních dveří sborové budovy.
Předsedkyně FV podala návrh 50 tis. Kč a proběhlo hlasování.
Hlasování: 6:0:1 (Mgr. Petr)
Usnesení FV: Finanční výbor doporučuje poskytnout dar ve výši 50 tis. Kč
Předsedkyně FV poděkovala všem členům FV za účast a jednání FV ukončila. Termín jednání
FV bude upřesněn dle potřeb.

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