Zápis č. 2 z jednání Finančního výboru ze dne 22. 5. 2018
Přítomni:
Předseda FV: Niklová Jana
Členové:, Ing. Míth Jaroslav Ing. Horálek Petr, Zdeněk Pokorný, Ing. Jan Schneider, Ing.
Kunc Daniel, Ing. Lacko Radek (dostavil se po odhlasování programu), Viktor Janouškovec
Nepřítomni: Mgr. Jan Petr, – omluven
Hosté: Ing. Kovářík Zdeněk, zástupce starosty
Veřejnost:
Program jednání:
1. Zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření –
závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2017
2. Projednání žádosti o dar pro Mažoretky SympA, z.s.
3. Projednání žádosti o dar pro Dům národnostních menši o.p.s
4. Projednání žádosti o dar pro ZO ČOP – Ochránci zvířat Sv. Františka z Assisi
5. Projednání žádosti o dar pro Spolek Šťastné tlapky
6. Projednání žádostí o dar pro Thomayerovou nemocnici
7. Různé
Hlasování o programu: 7:0:0
1. Zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření
– závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2017
Předsedkyně FV zahájila první bod programu a požádala Ing. Kováříka o informaci k tomuto
materiálu. Ing. Kovářík v první řadě informoval přítomné členy FV o výsledku přezkumu
hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017, který provedla kontrolní skupina MHMP.
V závěru Zprávy o přezkumu hospodaření se konstatuje, že byly nalezeny drobné nedostatky,
které nemají závažný charakter a ke kterým bylo přijato Nápravné opatření, které se předkládá
ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 4.
Dále přítomné členy v krátkosti s výsledky hospodaření za hlavní a ekonomickou činnost a
hospodaření zřízených příspěvkových organizací.
Následně byla zahájena diskuse, kterou zahájil Ing. Horálek Petr, kterému byly postupně
zodpovězeny dotazy ohledně plnění investičních akcí.
Do diskuse se přihlásil Ing. Kunc, kterému byl zodpovězen dotaz ohledně nedostatku
uvedeného ve Zprávě o přezkumu – pohledávky.
Po ukončení diskuse členové Finančního výboru ZMČ P4 zahájili hlasování
Usnesení FV: Finanční výbor bere na vědomí předložený materiál a doporučuje
Zastupitelstvu městské části Praha 4 materiál schválit v předloženém znění.
Hlasování: 8:0:0- návrh byl přijat.
2. Žádost o dar pro Mažoretky SympA, z.s.
Městské části byla doručena žádost o poskytnutí daru ve výši 30 tis. Kč, který by byl použit
na pronájem tělocvičen, registrace a provozní výdaje spojené s účastí děvčat na ME v Praze.
Ing. Schneider a Ing. Horálek podali návrh na neposkytnutí daru.
Ing. Lacko podal protinávrh na dar ve výši 15 tis. Kč.
Nejdříve se hlasovalo o protinávrhu Ing. Lacka: Hlasování 3:1:4 – návrh neprošel
Následně se hlasovalo o návrhu Ing. Schneidera a Ing. Horálka: Hlasování 7:0:1, návrh byl
přijat
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Usnesení FV: FV nedoporučuje poskytnout dar Mažoretkám SympA z.s.
Hlasování: 7:0:1
3. Žádost o dar pro Dům národnostních menši o.p.s
Městská část obdržela žádost o poskytnutí daru ve výši 45 tis. Kč na zorganizování setkání
rodičů, učitelů a přátel ZŠ Medníků a ZŠ Ohradní, které je organizováno v lokalitě ulic
Adamovská a Ohradní. Proběhla diskuse a následně byly podány návrhy:
1. Ing. Horálek - návrh na dar ve výši 30 tis. Kč
2. Ing. Schneider – návrh na dar ve výši 15 tis. Kč
3. Ing. Kunc – návrh na dar ve výši 45 tis. Kč
Bylo zahájené hlasování, nejdříve se hlasovalo o návrhu Ing. Kunce: Hlasování 3:0:5, návrh
neprošel. Dále se hlasovalo o návrhu Ing. Schneidera: Hlasování: 3:1:4 – návrh neprošel. Jako
poslední proběhlo hlasování o návrhu Ing. Horálka: 3:0:5 – návrh neprošel.
Ing. Schneider podal nový návrh na částku 20 tis. Kč. Hlasování: 5:0:3 – návrh byl přijat
Usnesení FV – FV doporučuje poskytnout Domu národnostních menšin o.p.s. dar ve výši
20 000,- Kč
Hlasování: 5:0:3
4. Žádost o dar pro ZO ČOP – Ochránci zvířat Sv. Františka z Assisi
Městská část obdržela žádost o dar na odchyt a kastraci koček v lokalitě Braník P4.
Předsedkyně FV podala návrh na částku 25 tis. Kč.
Hlasování: 6:0:2 – návrh byl přijat.
Usnesení FV: FV doporučuje poskytnout dar s ve výši 25 tis. Kč.
5. Žádost o dar pro Spolek Šťastné tlapky
Městská část byla požádána o finanční dar, který by byl v případě jeho poskytnutí využit na
odchyt a kastraci koček volně pobíhajících v lokalitě ul. Pujmanové. Předsedkyně FV podala
návrh poskytnout dar ve výši 25 tis. Kč.
Hlasování: 5:0:3- návrh byl přijat.
Usnesení FV: Finanční výbor doporučuje poskytnout dar ve výši 25 000,- Kč.
6. Žádosti Thomayerovi nemocnice o dar na nákup movitých věcí
Po krátké diskusi členů FV k podaným žádostem byl ze strany Ing. Mítha podán návrh tyto
žádosti vrátit k projednání do komise zdravotní a sociální s tím, že nemocnice by měla podat
jednu ucelenou žádost. Ing. Lacko doporučil, aby případně finanční prostředky poskytnuté
nemocnici měly charakter dotace, ne daru.
O tomto bodu se nehlasovalo.
7. Různé
Další zasedání FV se uskuteční dle potřeby.
Předsedkyně FV poděkovala všem členům FV za účast a jednání FV ukončila.

V Praze dne 22. 5. 2018
Ověřil: Niklová Jana, předsedkyně FV
Zapsala: Ing. Stelmachová, tajemník FV
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