Zápis č. 2 z jednání Finančního výboru ze dne 17.01.2019
Přítomni:
Předseda FV: Ing. Daniel Kunc
Členové: Akad. arch., Jaromíra Eismannová, Ing. Zdeněk Kovářík, Marek Paris M.A., JUDr.,
Bc. Matej Šandor, Ph.D., Filip Vácha (odešel v průběhu projednávání Návrhu rozpočtu
z pracovních důvodů), Ing. Ondřej Růžička, Ing. Lacko Radek (přišel v průběhu projednávání
bodu Návrh rozpočtu na rok 2019)
Nepřítomni: Ing. Josef Svoboda Ph.D. – nepřítomnost byla řádně omluvena
Hosté:
Veřejnost: Ing. Petr Horálek
Předseda FV přivítal členy FV na druhém zasedání výboru a představil program jednání a dal
o něm hlasovat:
Program jednání:
1. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrhu finančního plánu na rok 2019
2. Různé
Hlasování o programu: 7:0:0
1. Návrh rozpočtu na rok 2019
Předseda FV seznámil v krátkosti přítomné členy FV s Návrhem rozpočtu na rok 2019, který
byl navržen jako schodkový s tím, že je zdrojově vyrovnaný, schodek navrženého rozpočtu je
kryt vlastními zdroji. Členové FV byly v krátkosti seznámeni se základními objemy
navrženého rozpočtu a dále s navrženými výdaji v oblasti provozních a kapitálových výdajů.
Oblasti příjmů se již FV nevěnoval s ohledem na to, že oblast příjmů projednal a schválil na
prvním zasedání Finančního výboru.
Akad. arch. Jaroslava Eismannová podala návrh na přesun prostředků ve výši 50 tis. Kč
z odd. par. 3319 (pol. 5169) do Odd. par. 3326 (pol. 5171) rozpočtu Odboru kultury, sportu a
grantové politiky. Navýšení prostředků by bylo určeno na úpravu okolí památníků, pomníků a
plastik. O podaném návrhu se hlasovalo:
Hlasování: 7:0:0 – Návrh byl přijat.
Po ukončení diskuse k projednávanému materiálu finanční výbor přistoupil k hlasování:
Usnesení FV: Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 4 schválit rozpočet pro
rok 2019 v navrženém znění s výše uvedenou úpravou v oblasti kultury.
Hlasování: 5:0:2(Ing. Kovářík, Ing. Lacko) - návrh byl přijat.
Návrh finančního plánu ekonomické činnosti
Předseda FV v krátkosti seznámil přítomné s předloženým materiálem a po diskusi bylo
přijato usnesení.
Usnesení FV: Finanční výbor bere na vědomí Návrh finančního plánu ekonomické činnosti
na rok 2019.
Hlasování: 7:0:0 - návrh byl přijat
2. Různé
V bodu různém se diskutovalo o hodině jednání FV a to dřív než v 18:00 hod. Byl přijat
konsensus, že se hodina začátku jednání FV posune na 17:00 hod.
Předseda FV poděkoval všem členům FV za účast a jednání FV ukončil.
V Praze dne 21.01.2019
Ověřil: Ing. Daniel Kunc, předseda FV
Zapsala: Ing. Stelmachová, tajemník FV
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