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Zápis z 10. jednání finančního výboru 
při ZMČ Praha – Dolní Měcholupy 

(volební období 2018-2022) 
 

Místo a čas:  Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy 
7. 10. 2019, 17.00 hod. 

 
Přítomni: Michael Brokeš, Jiří Voříšek, Vlastimil Hricišin, Libor Motlík, David Sobek – členové FV 

Šárka Fořtová, Alena Kadlecová, Monika Slavíková, Luboš Ježil, Jiří Jindřich – za ÚMČ    

                                                 

Bod Název Popis 

10.1. Zahájení jednání FV   Předseda FV Michal Brokeš zahájil jednání výboru, jehož hlavním programem jsou 
rozpočtová opatření a návrh na navýšení rozpočtu v souvislosti s odkupem objektu 
SK.  

10.2. 

 
SK odkup objektu a 
vyrovnání dluhů SK   

Diskuse ohledně navýšení rozpočtu MČ na rok 2019 zapojením finančních prostředků 
z let minulých o částku 10 mil. Kč na příjmové i výdajové straně na odkup nemovitosti 
SK Dolní Měcholupy a převod částky 2 mil. Kč z položky 5901 – nespecifikované 
rezervy na pokrytí neuhrazených faktur stavby SK Dolní Měcholupy. 
 

 Usnesení k bodu 10.2. 

 
FV jednomyslně schválil a doporučuje zastupitelstvu navýšit rozpočet MČ, příjmové 
položky 8115 – zapojení minulých let o částku 10 mil. Kč a výdajové kapitoly 3419 
Sportovní činnost na odkup objektu SK. Dále doporučuje zastupitelstvu z rezervy MČ 
– položka 5901 převést částku 2 mil. Kč na kapitolu 3419 Sportovní činnost a položku 
6121 – budovy stavby - na pokrytí neuhrazených faktur SK. 

10.3. EVVO zahrada MŠ Finanční výbor projednal navýšení rozpočtu na investici EVVO zahrada MŠ z projektu 
OPPPR. Tento projekt je z dotačních peněz hrazen zálohově, finance z vyúčtování 
dorazí až v roce 2020.  Je proto zapotřebí navýšit rozpočet pro rok 2019 – investice 
MŠ o částku Kč 540 tis.    
       

 Usnesení k bodu 10.3. 

 
FV jednohlasně souhlasí a doporučuje zastupitelstvu z rezervy MČ – položka 5901 
navýšit investice pro MŠ – kapitola 3111 Mateřské školy, položka 6121 o částku 540 
tis. Kč. 

10.4 Navýšení rozpočtu pro 
kapitolu zastupitelů  

Finanční výbor projednal návrh na úpravu rozpočtu o navýšení kapitoly 6112 
Zastupitelé o 169 tis. Kč, jednak o zvýšenou odměnu předsedkyně přestupkové 
komise (z částky Kč 5tis. na 10tis., tj. celkem o 40tis. Kč) položka 5021 a dále navýšení 
položky 5023 o 129 tis. Kč – zastupitelé na odměnu uvolněného (dalšího) 
místostarosty z položky rezerva 5901. 
        

 Usnesení k bodu 10.4. 

 
FV jednomyslně schválil navýšení položky 5021 a pro navýšení odměny nového 
místostarosty hlasovali 2 členové FV, 3 členové FV se zdrželi hlasování. 

 

10.5 Navýšení rozpočtu 
kapitoly kultura  

FV projednal navýšení rozpočtu kapitoly kultura od 100 tis. Kč z rezervy – položka 
5901 na položku 5137 – DDHM částku 40 tis. Kč a navýšení položky 5139 - materiál, 
částku 60 tis. Kč. V průběhu roku 2019 došlo dle požadavku kulturní komise k nákupu 
DDHM a kulturního vybavení na konání kulturních akcí.  
 

 Usnesení k bodu 10.5. FV jednomyslně schválil navýšení rozpočtu v částce 100 tis. Kč pro kapitolu kultury 
z kapitoly rezerva. 

10.6. Navýšení rozpočtu 
kapitoly požární 
ochrana  

FV projednal dle dodaných podkladů a požadavků od JSDH Dolní Měcholupy 
navýšení rozpočtu kapitoly požární ochrana na zakoupení člunu a zásahových obleků 
na položku 6123 – dopravní prostředky (člun) částku 400 tis. Kč a na položku 5134 – 
obuv a oděvy částku 70 tis. Kč 
 
       

 Usnesení k bodu 10.6 FV jednomyslně schválil navýšení rozpočtu v celkové výši 470 tis. Kč pro kapitolu 
5512 Požární ochrana z kapitoly rezerva. 
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10.7. 

 

Navýšení rozpočtu pro 
kapitolu ZŠ  

Finanční výbor projednal žádost ředitele ZŠ Mgr. Ferkla o poskytnutí finančních 
prostředků na zajištění dopravy na lyžařský výcvik a doporučil ke schválení 
zastupitelstvu navýšení kapitol 3117 Základní školy, položky 5331 - transfery pro 
příspěvkové organizace o částku 22.400 Kč z položky 5901 – nespecifikované rezervy.    

 

 

 

Usnesení k bodu 10.7 FV jednomyslně schválil navýšení rozpočtu v celkové výši 22.400 Kč pro kapitolu ZŠ z 
rezervy MČ. 

 

10.8. 

 

Následující jednání FV  FV se usnesl, že příští jednání FV ke schválení hospodaření MČ Dolní Měcholupy a 
hospodaření ZŠ a MŠ k 30. 9. 2019 proběhne způsobem „PER ROLLAM“. 

 
 
 
Zápis vyhotovil: A. Kadlecová 


