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číslo 18/1 

ze dne 20. 1. 2020 

 

Bezpečnostní situace v městské části 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha – Dolní Měcholupy za 

měsíc prosinec 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 
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číslo 18/2 

ze dne 20. 1. 2020 
 

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled do roku 2025 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- předložený návrh rozpočtu hlavní činnosti a zdaňované činnosti Městské části Praha – 

Dolní Měcholupy na rok 2020, který byl vytvořen na základě dotačních vztahů 

k městským částem schválených usnesením ZHMP č. 12/37 z 12. 12. 2019 Rozpočet hl. 

m. Prahy pro rok 2020, byl řádně vyvěšen. Návrh rozpočtu je přílohou. 

- návrh rozpočtového výhledu do roku 2025 

- rozpočet příspěvkových organizací na rok 2020 a jejich střednědobý rozpočtový výhled 

II. SCHVALUJE 

- navržený rozpočet městské části na rok 2020 s příjmy ve výši 48 411 tis. Kč a výdaji 

75 375 tis. Kč, schodek je dofinancován zapojením prostředků z minulých let ve výši 

26 964 tis. Kč, dle přílohy 

- příjmy a výdaje účelového fondu dle přílohy 

- navržený rozpočet zdaňované činnosti na rok 2020 s výnosy ve výši 2 449 tis. Kč a 

náklady ve výši 2 132 tis. Kč, dle přílohy 

- střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha – Dolní Měcholupy do roku 2025 dle přílohy 

- rozpočet příspěvkových organizací na rok 2020 a jejich střednědobý rozpočtový výhled 

III. UKLÁDÁ 

- předložit rozpočet hlavní činnosti, hospodářské činnosti a střednědobý výhled rozpočtu 

Městské části Praha – Dolní Měcholupy Magistrátu hl. m. Prahy 

-  

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 
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číslo 18/3 

ze dne 20. 1. 2020 
 

Směrnice FKSP 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- znění směrnice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu Městské části Praha – Dolní 

Měcholupy 

II. SCHVALUJE 

- směrnici Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu Městské části Praha – Dolní 

Měcholupy 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 
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SMĚRNICE 

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu 

Městské části Praha – Dolní Měcholupy 

 
1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tato směrnice upravuje tvorbu Sociálního fondu Městské části Praha – Dolní Měcholupy (dále jen 

„MČ“), jeho používání a hospodaření s ním. 

1.2. Sociální fond je účelový peněžní fond (dále jen „fond“), který MČ zřizuje dle § 89, odst. 1, písm. i) 

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění, k zajištění kulturních a sociálních 

potřeb zaměstnanců MČ. 

1.3. Tato směrnice upravuje nárok a postup čerpání zaměstnanců, kteří jsou v hlavním pracovním 

poměru založeném pracovní smlouvou či jmenováním a uvolněným členům Zastupitelstva MČ (dále 

jen „zaměstnanci“) z tohoto fondu. 

 

2. Účel fondu 

2.1. Fond je určen především ke zlepšení pracovních podmínek, regeneraci pracovních sil, ke 

kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití, případně k překlenutí tíživé sociální 

situace zaměstnanců. 

 

3. Tvorba fondu 

3.1. Příděl finančních prostředků je nedílnou součástí ročního rozpočtu MČ. 

3.2. Fond MČ je tvořen takto: 

a) Základním přídělem z rozpočtu MČ ve výši 7% z ročního objemu hrubých mzdových 

prostředků zaměstnanců včetně ostatních osobních nákladů a z objemu hrubých odměn 

vyplácených zaměstnancům. Základní příděl se převádí do fondu čtvrtletně. 

b) Zůstatkem fondu vždy k 31. 12. předchozího roku. 

c) Dodatečným přídělem z rozpočtu MČ. 

 

4. Schvalování použití prostředků fondu, jeho správa a čerpání 

4.1. Návrh rozpočtu tvorby fondu zpracovává čtvrtletně tajemník MČ ve spolupráci s hlavní účetní MČ. 

4.2. Na výši a čerpání finančních prostředků z fondu zaměstnanci vytvoří tajemník návrh, tento pak 

schvaluje starosta MĆ. 

4.3. Prostředky fondu se ukládají a sledují na samostatném bankovním účtu. Správu fondu zabezpečuje 

účetní MČ, zodpovídá za účtování, převody finančních prostředků a kontrolu schváleného použití 

fondu. 

4.4. Na čerpání finančních prostředků z fondu MČ není právní nárok.   
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5. Použití fondu 

Použití fondu je možné na tyto účely: 

5.1. Příspěvek na stravování 

5.2. Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění 

5.3. Kulturní, společenské a sportovní akce 

5.4. Dovolená na zotavenou 

5.5. Ozdravná a sportovní činnost 

5.6. Zdravotně sociální účely 

5.7. Příspěvek na ošacení 

5.8. Jednorázová sociální výpomoc při tíživé osobní situaci 

5.9. Dary 

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem MČ. 

6.2. Směrnice byla schválena usnesením č. 18/3 Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy 

ze dne 20. 1. 2020. 

6.3. Platností této směrnice se ruší „Zásady pro tvorbu a čerpání Sociálního fondu MČ Praha – Dolní 

Měcholupy“ ze dne 20. 11. 1995 včetně všech dodatků. 

6.4. Tuto směrnici může dále provádět vnitřní předpis. 

 

 


