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Zápis z 16. jednání finančního výboru při ZMČ Praha – Dolní Měcholupy 
(volební období 2018-2022) 

 
 

Místo a čas: Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy 
1. 7. 2020, 16.30 hod. 

 

Přítomni: Ing. Vladimír Kuba, Libor Motlík, Jiří Voříšek – členové FV 
Mgr. A. Jiří Jindřich, Jana Doláková, Šárka Fořtová, Monika Slavíková – za ÚMČ    

Omluveni: Ing. Vlastimil Hricišin, David Sobek – členové FV 
 

Bod Název Popis 

16.1. Zahájení jednání FV Předseda FV Ing. Vladimír Kuba zahájil jednání výboru. 
Projednávána byla rozpočtová opatření, uvolnění financí z rezervy na: 
1. pronájem nebytových prostor v areálu NOVUM a zřízení Dětské skupiny 
2. 1.splátka na nákup nebytových prostor v developerském projektu U Jezírka 
3. ZŠ – přístavba jídelny navýšení rozpočtu investice 

16.2. 
 

Úprava rozpočtu  
Pronájem 
nebytových prostor 
v areálu NOVUM a 
zřízení Dětské 
skupiny 

FV  souhlasí s programem jednání FV. 
FV projednal návrh: 
- RO na pronájem prostor, energie, nákup vybavení pro zřízení Dětské skupiny a dotaci na 
plat vychovatelů, který bude vyplácen z MŠ, dle příloh, ve výši 820 tis. Kč. 
- RO 500 tis. Kč navýšení kapitoly 4339 Dětská skupina, běžné výdaje z rezervy 
- RO 320 tis. Kč navýšení kapitoly 3111 Mateřská škola, neinvestiční příspěvek zřízené PO 
z rezervy 
Proběhla diskuze nad návrhem pana Motlíka o finanční náročnosti zřízení a financování 
Dětské skupiny, o možnosti Dětskou skupinu nezřídit, ale navýšit příspěvek na dítě pro 
rodiče dětí ve věku 3 roky, které se nedostaly do MŠ a budou docházet so nestátního 
zařízení. Vzhledem k chybějícím kapacitám v nestátním zařízení byla tato možnost 
neodsouhlasena. 
FV doporučuje návrh pana Motlíka předložit na jednání zastupitelstva dne 20.7.2020. 

 Usnesení k bodu 
16.2. 

FV bere na vědomí a doporučuje ke schválení zastupitelstvu rozpočtové opatření ve výši 
820 tis. Kč na zřízení a provozování Dětské skupiny v roce 2020. 
Členové finančního výboru o bodu 16.2. hlasovali jednohlasně PRO 

16.3. Úprava rozpočtu 
1.splátka na nákup 
nebytových prostor 
v projektu U Jezírka 

FV projednal návrh na RO na úhradu 1.splátky na pořízení nebytového prostoru 
v projektu U Jezírka, kde bude zřízena služebna Městské policie Praha. 
RO  500 tis. Kč navýšení kapitoly 6171 Činnost místní správy, kapitálové výdaje  na 
investiční projekt nákup prostor pro služebnu MP z Rezervy. 
Na návrh pana Motlíka proběhla diskuze o možnosti pronájmu prostor pro služebnu MP. 
Byla předložena možnost získání financí ve výši 3 mil. Kč na nákup nebytových prostor 
služebny MP od ředitelství MPHMP. 

 Usnesení k bodu 
16.3. 

FV bere na vědomí a doporučuje ke schválení zastupitelstvu provedení rozpočtových 
úprav ve výši 500 tis. Kč na nákup nebytových prostor pro služebnu MP.  
Členové finančního výboru o bodu 16.3. hlasovali:  PRO – 2, PROTI 0, ZDRŽEL SE – 1  

16.4 Úprava rozpočtu 
ZŠ – přístavba 
jídelny 

FV projednal návrh na úpravy RO MČ. 
Navýšení kapitoly 3117 Základní školy, kapitálové výdaje na investiční projekt 
Polytechnická učebna a jídelna ZŠ o 1.000 tis. Kč z Rezervy.   
Proběhla diskuze nad důvodem navyšování rozpočtu projektu. FV doporučuje předložit 
zastupitelstvu Změnové listy Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo 2019/030 a analýzy vzniklé 
situace. 
Diskuse se zaměstnanci úřadu MČ se také rozšířila na metodiku sestavení rozpočtového 
výdaje investice akce ORG 80778- ZŠ Kutnohorská rozšíření školní jídelny + venkovní 
učebna. Položka 3117 Základní školy byla stanovena rozpočtovým opatřením ve výši 1.000 
tis. Kč, přestože jsou známé smluvní závazky na investiční akci téměř 10.900 tis. Kč (cca 
10.000 tis. Kč investice v roce 2020).  Pan Motlík upozornil na možné porušení rozpočtové 
kázně ze strany vedení obce s odkazem na §12a Statutu města Prahy, který uvádí, že 
městská část není oprávněna zahájit investiční akci, nemá-li výdaje spojené s touto akcí v 
příslušném kalendářním roce zahrnuty v rozpočtu městské části na příslušný kalendářní 
rok. 
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 Usnesení k bodu 
16.4. 

FV bere na vědomí a doporučuje ke schválení provedení rozpočtových úprav. 
Navýšení kapitoly 3117 Základní školy, kapitálové výdaje o 1.000 tis. Kč z Rezervy. 
Členové finančního výboru o bodu 16.4. hlasovali: PRO – 2, PROTI 0, ZDRŽEL SE – 1 

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


