Zápis č. 7 z jednání Finančního výboru ze dne 18. 11. 2019
Přítomni:
Předseda FV: Ing. Radek Lacko
Členové: Ing. Ondřej Kubín MBA, RNDr. Pavel Fikar, , PhDr. Petr Kučera, Filip Vácha, Ing.
Daniel Kunc, Ing. Ondřej Růžička, Marek Paris M.A.
Nepřítomni: Jana Svatá
Hosté: Ing. Zdeněk Kovářík – 1. místostarosta
Veřejnost: MUDr. Pavel Smažík
Předseda FV přivítal členy FV na zasedání výboru, představil návrh programu jednání a dal
o něm hlasovat:
Program jednání:
1. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020
2. Projednání žádostí o dary pro církve
3. Projednání žádosti o dar pro ZOO hl. m. Prahy
4. Projednání žádosti o dar pro ZO ČOP na odchyt a kastraci koček v lokalitě Rybářská
ul.
5. Projednání žádosti o dar (dotaci) pro TJ Orion Praha z.s. jezdecký oddíl na opravy
střechy
6. Různé
Hlasování o programu: 8:0:0
1. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020
Předseda FV Ing. Lacko předal slovo předkladateli materiálu Ing. Kováříkovi, který seznámil
přítomné členy FV s návrhem rozpočtu na rok 2020 a to po jednotlivých kapitolách jak
v příjmech, tak i ve výdajích (provozních a kapitálových). V průběhu informace probíhala
zároveň diskuse mezi členy FV, veřejností a předkladatelem materiálu, kde bylo postupně
zodpovězeno na položené dotazy. Po ukončení diskuse navrhl předseda FV odhlasovat
usnesení, které by doporučilo Zastupitelstvu MČ Praha 4 materiál schválit v předloženém
znění.
 Protinávrh Paris Marek M.A.:
1. Navýšit investiční prostředky na akci Branická 65 a 43 (oblast sociální) o 7 mil. Kč
2. Navýšit investiční prostředky na rekonstrukce bytů (oblast bydlení) o 1,3 mil. Kč
3. Snížit návrh investičních prostředků na akci Kosmos (oblast zdravotnictví) o 4,9 mil.
Kč
4. Snížit návrh na výši investiční rezervy rady (oblast ostatní činnosti) o 3,4 mil. Kč
Hlasování: 3:0:5 – návrh nebyl přijat
 Protinávrh Ing. Růžička Ondřej:
1. Snížit investiční prostředky na akci Štúrova (oblast bydlení) o 4 mil. Kč
2. Navýšit investiční prostředky na Chodníkový program (oblast dopravy) o 4 mil. Kč
Hlasování: 3:0:5 – návrh nebyl přijat
 Protinávrh Paris Marek M.A.:
1. Zařadit do investičních akcí rekonstrukci obj. Svatoslavova 10 a Táborská 26 s tím, že
objem navržených prostředků do investic do oblasti bezpečnosti zůstane zachován.
Hlasování: 3:0:5 – návrh nebyl přijat
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 Protinávrh p. Parise Marka M.A.:
1. Zařadit do návrhu investičního rozpočtu objekt ZŠ Táborská (oblast školství) ve výši 6
mil. Kč do programu opatření na přehřívání tříd
2. Snížit návrh investičních prostředků do IT (oblast státní správa a samospráva) o 6 mil.
Kč
Hlasování: 3:0:5 – návrh nebyl přijat
 Protinávrh Ing. Růžička Ondřej:
1. Snížit návrh investičních prostředky na obj. Štůrova (oblast bydlení) o 1,5 mil. Kč
2. Zařadit do investičního návrh akci rekonstrukce bunkru na Spořilově ve výši 1,5 mil.
Kč
Hlasování: 3:0:5 – návrh nebyl přijat
Tímto bylo hlasování o protinávrzích ukončeno a FV hlasoval o původním návrh předsedy
FV Ing. Lacka:
FV doporučuje zastupitelstvu MČ P4 schválit návrh rozpočtu na rok 2020 v předloženém
znění.
Hlasování: 5:1:3 – návrh byl přijat
Usnesení FV: FV doporučuje zastupitelstvu MČ P4 schválit návrh rozpočtu na rok 2020
v předloženém znění.
Po ukončení hlasování o návrh rozpočtu na rok 2020 seznámil Ing. Kovářík v krátkosti
v rámci prvního bodu přítomné členy FV s návrhem finančního plánu ekonomické činnosti na
rok 2020. Materiál byl předložen jako informace.
 Protinávrh Ing. Kunc Daniel:
1. Přesunout finanční prostředky ve výši 6 mil. Kč na opravy volných bytů z ekonomické
činnosti odborů (OSIO) do ekonomické činnosti – správa bytového a nebytového
fondu na totožný účel.
Hlasování. 2:0:5 – návrh nebyl přijat.
Další body programu FV neprojednal s tím, že k těmto bodům bude svolané samostatné
zasedání FV.
Předseda FV poděkoval za účast a rozpustil jednání FV
V Praze dne 18. 11. 2019
Ověřil: Ing. Radek Lacko, předseda FV
Zapsala: Ing. Stelmachová, tajemník FV
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