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Zápis a usnesení z 18. jednání finančního výboru 
při ZMČ Praha – Dolní Měcholupy 

(volební období 2018-2022) 
 
 

Místo a čas:  Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy 
9. 11. 2020, 16:30 hod. 

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

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

 

Bod Název Popis 

18.1. Zahájení jednání FV   Předseda FV Vladimír Kuba zahájil jednání finančního výboru a seznámil přítomné 
s jednotlivými body programu.   

18.2. Hospodaření za 3. 
čtvrtletí 2020 

FV projednal plnění rozpočtu a  hospodaření MČ–Dolní Měcholupy, Základní školy a 
Mateřské školy Dolní Měcholupy k 30. 9. 2020. 

 Usnesení k bodu 18.2. FV doporučuje zastupitelstvu MČ schválit hospodaření Městské části Praha – Dolní 
Měcholupy za 3. čtvrtletí roku 2020 a hospodaření PO městské části – mateřské a 
základní školy za 3. čtvrtletí roku 2020 

18.3. Návrh rozpočtu na rok 
2021 

FV projednal podklady pro návrh rozpočtu MČ Dolní Měcholupy na rok 2021 na 
straně příjmů i výdajů, dle jednotlivých kapitol a položek rozpočtu. Proběhla diskuze, 
vznikla řada připomínek, zejména k výši schodku mezi běžnými výdaji a příjmy 
rozpočtu a k výši kapitálových výdajů. Byly zaslány připomínky, které  navrhují 
zvýšení koeficientu daně z nemovitosti, snížení běžných výdajů a rezervy. Omezení 
kapitálových výdajů pouze na výdaje, které jsou ve fázi rozpracovanosti s hotovým 
rozpočtem. U kapitálového výdaje MŠ a ZŠ Malý Háj, bylo upozorněno na nutnost 
garancí, které poskytne architektonický ateliér. V příjmech rozpočtu zapojit pouze 
500 tis. Kč z VHČ a zbytek ponechat ve VHČ na audit  nájemní smlouvy se spol.Mahrla. 

 Usnesení k bodu 18.3. FV podrobně prodiskutoval návrh rozpočtu na rok 2021 a usnesl se, že připomínky 
jednotlivých členů FV budou doručeny ekonomce a předsedovi FV a následně bude 
připraven zápis z 18. jednání FV. Rozpočet, včetně doručených připomínek bude 
projednáván na dalším 19.jednání finančního výboru. Předseda FV konstatoval, že na 
základě připomínek členů FV a zápisu z FV bude svoláno jednání zastupitelů před 
dalšími zastupitelstvy k projednání připomínek a návrhů k rozpočtu na rok 2021. 
Takto bude rozpočet lépe připraven pro finální projednávání respektive schvalování 
na zastupitelstvu. 

18.4. Rozpočtové opatření 
na úhradu nedoplatku 

FV projednal opravné vyúčtování dodávek plynu na víceúčelovou halu za období roku 
2018 od SPP, podle kterého má MČ uhradit nedoplatek v částce Kč 336.200,-
.Reklamace ze strany SPP, a.s. nebyla uznána.  

 Usnesení k bodu 18.4. FV jednohlasně schvaluje rozpočtové opatření, doporučuje posoudit oprávněnost 
tohoto požadavku a peníze uhradit až po právní analýze této záležitosti. 

18.5. Rozpočtové opatření 
na nákup maringotky  

FV projednal návrh pana starosty na rozpočtové opatření ve výši 50 tis.Kč na pořízení 
maringotky pro sociálně slabého spoluobčana.   

 Usnesení k bodu 18.5. FV doporučuje Zastupitelstvu schválení rozpočtového opatření ve výši 50 tis.Kč, s tím 
že budou  dořešeny  podmínky poskytnutí přístřešku. 

18.6. Následující jednání FV Termín následujícího jednání FV bude upřesněn. 
 

   

   

 
 

Zápis vyhotovil: A. Kadlecová 


