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Zápis z 1. jednání finančního výboru 
při ZMČ Praha – Dolní Měcholupy 

(volební období 2018-2022) 
 

Místo a čas:  Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy 
7. 11. 2018, 17.30 hod.     

 
Přítomni: Michal Brokeš, Jiří Voříšek, David Sobek, ing. Vlastimil Hricišin, Libor Motlík – členové FV 

Šárka Fořtová, Alena Kadlecová  – za ÚMČ    
 Luboš Ježil – místostarosta 
 

Bod Název Popis 

1.1. Zahájení jednání FV   Předseda FV Michal Brokeš zahájil jednání finančního výboru a seznámil přítomné 
s jednotlivými body programu.  

1.2. 
 

Finanční výpomoc pro 
ZŠ 

 FV projednal žádost ředitele ZŠ o návratnou finanční výpomoc ve výši 5.500.000 Kč. 
Z důvodu změn ve struktuře financování dotačních programů došlo ke změně 
finančního plánu u projektu OPPP – Škola základ života a řádné vyplacení konečné 
částky dotačního projektu je posunuto na březen 2019. 

 Usnesení k bodu 1.2. FV doporučuje zastupitelstvu vyhovět žádosti pana ředitele Ferkla a poskytnout ZŠ 
návratnou finanční výpomoc pro zajištění financování projektu ZŠ.  
 

1.3 Rozpočtové úpravy 
11/2018 

FV projednal rozpočtové úpravy v kapitole 6171 – činnost místní správy a v kapitole 
6112 – zastupitelstva obcí. Vzhledem k růstu platů ve veřejné správě a nově 
vypláceným odměnám pro členy výborů a komisí zastupitelstev obcí je potřeba 
navýšit z rezervy tyto položky  5011- mzdy zaměstnanců úřadu o  130tis., 5021- OOV o 
50 tis., 5031-povinné pojistné o 50 tis., položku 5166- konzultační a právní služby 
navýšit o 500tis. převodem z kapitoly pozemní komunikace a kapitolu zastupitelstvo 
položku 5023-odměny členů zastupitelstev, komisí a výborů o 240tis..                                                    

 Usnesení k bodu 1.3. FV doporučuje zastupitelstvu schválení rozpočtových úprav v měsíci 11/2018.  
 

1.4. 
 

Zásady rozpočtového 
provizoria na rok 2019  

FV projednal zásady hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro 
MČ Praha – Dolní Měcholupy. V případě že se nepodaří do konce roku 2018 schválit 
rozpočet na rok 2019, bude MČ dodržovat Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 
2019. 

 Usnesení k bodu 1.4. FV vzal na vědomí podklady pro případné schválení rozpočtového provizoria 2019. 

1.5. Kontrola hospodaření 
ZŠ, MŠ a MČ k 30. 9. 
2018 
 

Finanční výbor projednal plnění rozpočtu MČ k 30. 9. 2018 a konstatoval, že se 
hospodaření MČ, MŠ i ZŠ k 3. čtvrtletí 2018 vyvíjí dle očekávání a rozpočet je 
stabilizovaný. 

 Usnesení k bodu 1.5. FV doporučuje zastupitelstvu schválit hospodaření MČ a PO k 30. 9. 2018 

1.6 Převod z fondu 
hospodářské činnosti  

FV projednal převod mezi vnitřními účty MČ a částku 27 mil. z prodeje ČOV z vedlejší 
hospodářské činnosti zapojit do rozpočtu hlavní činnosti, dle rozpočtové skladby na 
6330-převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položku 4131–převody 
z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Tento převod se uskuteční 
z důvodu převodu na výhodný spořící účet hlavní činnosti MČ. 

 Usnesení k bodu 1.5. FV doporučuje zastupitelstvu přijmout rozpočtovou úpravu na zapojení výsledku 
hospodaření ve výši 27 mil. vedlejší hospodářské činnosti z prodeje ČOV do rozpočtu 
hlavní činnosti. 

1.7. Příprava návrhu 
rozpočtu na rok 2019 

Proběhla diskuse ohledně přípravy návrhu rozpočtu na rok 2019 a FV pověřil  
příslušné zaměstnance úřadu o doplnění očekávaných příjmů a předpokládaných 
výdajů dle rozpočtové skladby. Takto připravený návrh rozpočtu bude odeslán 
v elektronické formě všem členům FV jako podklad pro další jednání.     

1.8. 
 

Následující jednání FV  Termín následujícího jednání FV je stanoven na středu 12. 12. 2018 v 16. hodin 
v zasedací místnosti MČ. 

 
Zápis vyhotovil: A. Kadlecová 


