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Zápis z 15. jednání finančního výboru 
při ZMČ Praha – Dolní Měcholupy 

(volební období 2018-2022) 
 

Místo a čas: Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy 
18. 5. 2020, 16.30 hod. 

 
Přítomni: Ing. Vladimír Kuba, Ing. Vlastimil Hricišin, Libor Motlík, David Sobek, Jiří Voříšek – členové FV 

Šárka Fořtová, Monika Slavíková – za ÚMČ    

                                                 

Bod Název Popis 

15.1. Zahájení jednání FV   
 

PROGRAM: 

Předseda FV Ing. Vladimír Kuba zahájil jednání výboru. 
 

1. Závěrečný účet a schválení hospodaření za rok 2019 
2. Hospodaření MČ a jejich PO za 1. čtvrtletí 2020 
3. Úprava rozpočtu 
4. Vyúčtování zálohových plateb 2019 v DPS 

15.2. 

 

Účetní uzávěrka MČ a 
jejich PO za rok 2019. 
Závěrečný účet 2019   

FV souhlasí s programem jednání FV. 
FV projednal závěrečný účet MČ Dolní Měcholupy, včetně všech jeho příloh a 
odsouhlasení účetních závěrek městské části, MŠ a ZŠ za rok 2019.   
Hospodaření MČ v roce 2019 skončilo přebytkem 35.229.798,48 Kč z důvodu nižšího 
čerpání dotací. 
Výsledek hospodaření zdaňované činnosti MČ po úhradě daně skončil ziskem ve výši 
676.876,19Kč. 
FV projednal Zápis z jednání o finančním vypořádání za rok 2019, týkající se 
vyúčtování účelových dotací s HMP. 
FV projednal Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok2019, 
provedenou odborem kontrolních činností MHMP. 
FV doporučuje převedení výsledku hospodaření z činnosti ZŠ, které skončilo ziskem 
ve výši 131.828,20Kč: do Fondu odměn 105.000,-  Kč a do Fondu rezerv 26.828,20Kč. 
Provozní dotace pro ZŠ byla vyčerpána. 
FV doporučuje převedení výsledku hospodaření z činnosti MŠ, které skončilo ziskem 
ve výši 174.786,12Kč: do Fondu odměn 139.000,- Kč a do Fondu rezerv 35.786,12Kč. 
FV doporučuje převedení na účet MČ nevyčerpanou provozní dotaci MŠ za rok 2019 
v částce 180 627,61Kč. 

 Usnesení k bodu 15.2. 

 

FV bere na vědomí a doporučuje ke schválení bez výhrad závěrečný účet a účetní 
závěrku městské části, MŠ a ZŠ k 31. 12. 2019. 

15.3. Hospodaření MČ a jejich 
PO za 1.čtvrtletí 2020 

FV projednal předloženou zprávu o hospodaření MČ, plnění rozpočtu MČ za 
1.čtvrtletí 2020. 
FV projednal předloženou zprávu o hospodaření MŠ a ZŠ za 1.čtvrtletí 2020. 

 Usnesení k bodu 15.3. 

 

FV bere na vědomí a doporučuje ke schválení hospodaření městské části, MŠ a ZŠ za 
1. čtvrtletí 2020. 

15.4. Úpravy rozpočtu FV projednal návrh na úpravy RO MČ – navýšení kapitálových výdajů kapitola ZŠ a TV 
činnost z rezervy. 
Navýšení kapitoly 3117 Základní školy, kapitálové výdaje na investiční projekt 
Polytechnická učebna a jídelna ZŠ o 1.000tis.Kč z Rezervy.   
Navýšení kapitoly 3419 TV činnost, kapitálové výdaje na investiční projekt Sportovní 
klub a Komunitní centrum 17.000tis.Kč z Rezervy.   
 

 Usnesení k bodu 15.4. 

 

FV bere na vědomí a doporučuje ke schválení provedení rozpočtových úprav.  
Navýšení kapitoly 3117 Základní školy, kapitálové výdaje o 1.000tis.Kč z Rezervy.   
Navýšení kapitoly 3419 TV činnost, kapitálové výdaje 17.000tis.Kč z Rezervy.   

15.5 Schválení vyúčtování 
nákladů v DPS za 2019 

Finanční výbor projednal vyúčtování záloh a nákladů služeb za rok 2019 v DPS a 
převedení doplatku ve výši 1.119 Kč za služby ve společných prostorách z běžného 
účtu HČ na účet VHČ. 
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 Usnesení k bodu 15.5. FV bere na vědomí a doporučuje ke schválení předložené vyúčtování záloh a služeb 
v DPS za rok 2019 a převod částky ve výši 1.119 Kč z běžného účtu HČ na účet VHČ. 

15.6. Navýšení nájemného v 
DPS 

FV projednal možnost navýšení nájemného za 1 m2 podlahové plochy v DPS. 
Současná výše činí 45,-Kč/1m2 u sociálního bydlení pro seniory a 50,-Kč/1m2 u 
služebních bytů pro učitele. Doporučuje projednání zvýšení nájemného v DPS na 
dalším jednání FV. 

15.7. 
 

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

   

15.8. 
 

Následující jednání FV Termín následujícího jednání FV bude upřesněn dle potřeby. 

 

 
 
 
 
 
 
Předseda FV Ing. Vladimír Kuba: 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Slavíková Monika 


