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Zápis z 5. jednání finančního výboru 
při ZMČ Praha – Dolní Měcholupy 

(volební období 2018-2022) 
 

Místo a čas:  Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy 
13. 3. 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 – za ÚMČ    

                                                 

Bod Název Popis 

5.1. Zahájení jednání FV   Předseda FV Michal Brokeš zahájil jednání výboru, jehož hlavním bodem bylo 
projednání závěrečného účtu a schválení hospodaření za rok 2018.  

5.2. 

 
Účetní uzávěrka MČ a 
PO za rok 2018, 
závěrečný účet a   

FV  souhlasí s programem jednání FV a doporučuje ke schválení závěrečný účet MČ 
Dolní Měcholupy, včetně příloh a odsouhlasení účetních závěrek městské části, MŠ a 
ZŠ.  Bilanční hospodaření MČ v roce 2018 skončilo přebytkem 44.002.645,43 Kč 
z důvodu nižšího čerpání dotací. Výsledek hospodaření zdaňované činnosti MČ skončil 
ziskem ve výši 7.134.197.55 Kč. 
FV doporučuje převedení výsledku hospodaření z činnosti ZŠ, které skončilo ziskem ve 
výši 55.618,05 Kč: do Fondu odměn 44.000,-  Kč a do Fondu rezerv 11.618,05 Kč. 
Provozní dotace pro ZŠ byla vyčerpána. 
Výsledek hospodaření z činnosti MŠ skončil ziskem ve výši 283.176,94 Kč a FV 
doporučuje převést do Fondu odměn 100.000,-  Kč a do Fondu rezerv 183.176,94 Kč. 
Zůstatek nevyčerpané provozní dotace MŠ v částce 123.026,30 Kč bude převeden na 
účet MČ. 
FV dále doporučuje ke schválení uvolnění finančních prostředků z Fondu rezerv MŠ na 
investici do vybudování dopravního hřiště v MŠ, po výběru vhodného dodavatele.  

 Usnesení k bodu 5.2. 

 
FV bere na vědomí a doporučuje ke schválení závěrečný účet a účetní závěrku 
městské části, MŠ a ZŠ k 31. 12. 2018. 

5.3. Schválení rozúčtování 
nákladů v DPS za 2018 

Finanční výbor projednal rozúčtování nákladů na služby v DPS a schválil doplatek ve 
výši 546,- Kč na společné prostory z hlavního účtu na účet ZČ.    
 
       

 Usnesení k bodu 5.3. 

 
FV jednohlasně souhlasí s rozúčtováním nákladů DPS a schvaluje doplatek 546,- Kč  
z hlavní činnosti MČ Praha – Dolní Měcholupy. 

5.4. Finanční vypořádání za 
rok 2018 

Finanční výbor projednal Záznam z jednání o finančním vypořádání účelových dotací 
za rok 2018 se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy.    
 
       

 Usnesení k bodu 5.4. 

 
FV bere na vědomí a doporučuje ke schválení finanční vypořádání účelových dotací. 

 

5.5 Koupě pozemku  FV bere na vědomí požadavek na uvolnění finančních prostředků z položky rozpočtu 
rezerva na koupi pozemku č. 602/72 v k.ú. Dolní Měcholupy, odděleného od pozemku 
č. parc. 602/9 v k.ú. Dolní Měcholupy, přiléhajícího k pozemku SK, s tím že bude 
provedena podrobná kalkulace, včetně vynětí z půdního fondu.  
 

 Usnesení k bodu 5.5. FV bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu souhlas s uvolněním finančních 
prostředků z rezervy na koupi pozemku.  

5.6. Zpráva o přezkoumání 
hospodaření MČ 

FV projednal Zprávu o přezkoumání hospodaření MČ roku 2018 odborem 
kontrolních činností MHMP. Opatření k nápravě chyb a nedostatků pak následně 
zašle Úřad MČ nejpozději do 15 dnů na MHMP po projednání této Zprávy na jednání 
ZMČ.    
 
       

 Usnesení k bodu 5.6 FV bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ roku 2018 
odborem kontrolních činností MHMP. 
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5.7. 

 

Úprava rozpočtu  Finanční výbor vzal na vědomí úpravu rozpočtu č. 7001, která se vztahuje k projektu 
Operační program Praha – pól růstu (akce Místo, kde žijeme), jako transfer pro 
Základní školu v celkové částce Kč 361.200,- Kč.   

   

 

5.8. 

 

Hlasování členů FV Členové finančního výboru o jednotlivých bodech programu jednání FV hlasovali. 

 

5.9. 

 

Následující jednání FV  Termín následujícího jednání FV bude upřesněn dle potřeby, případně způsobem 
„PER ROLLAM“. 

 
 
 
Zápis vyhotovil: A. Kadlecová 


