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Zápis a usnesení z 20. jednání finančního výboru 
při ZMČ Praha – Dolní Měcholupy 

(volební období 2018-2022) 
 
 

Místo a čas:  Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy 
26. 01. 2021, 16:30 hod. 
 

Přítomni: Vladimír Kuba, Jiří Voříšek, Libor Motlík, David Sobek – členové FV 
Šárka Fořtová, Monika Slavíková – za ÚMČ  

 

Omluven: Vlastimil Hricišin 

 

Bod Název Popis 

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

20.2. Návrh rozpočtu MČ pro 
rok 2021 

FV projednal příjmovou stranu rozpočtu s příjmy ve výši 35 300tis.Kč a výdajovou 

stranu rozpočtu s výdaji ve výši 74 455tis.Kč. Z této částky jsou kapitálové výdaje ve 

výši 33 251tis.Kč a zapojení prostředků z minulých let ve výši 39 155tis.Kč. Proběhla 

diskuze ohledně snížení provozního schodku rozpočtu pro rok 2021. FV vzhledem 
k výsledkům minulých let, kdy byly provozní výdaje plněny maximálně ve výši 72% a 
nedošlo k plánovanému schodku rozpočtu v provozní oblasti rozhodl o předložení 
návrhu rozpočtu pro rok 2021 se schodkem v provozní oblasti ve výši 5 904tis.Kč 
zastupitelstvu. Přílohami pro schvalování rozpočtu 2021 byly i Finanční plán vedlejší 
hospodářské činnosti a tvorba Sociálního fondu. Hlasování pro 3, proti 1. 
 

 Usnesení k bodu 20.2. FV doporučuje zastupitelstvu MČ schválit návrh rozpočtu pro rok 2021 s přílohami 
finanční plán vedlejší hospodářské činnosti a tvorba sociálního fondu.  
 

20.3. Návrh střednědobého 
výhledu rozpočtu do 
roku 2026 

FV projednal návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2026 
Hlasování: pro 4. 

 Usnesení k bodu 20.3. FV doporučuje zastupitelstvu MČ schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu do 
roku 2026. 
 

20.4. Návrh rozpočtu MŠ  FV projednal návrh rozpočtu MŠ pro rok 2021 a střednědobý výhled MŠ do roku 2023, 
bez výhrad. Hlasování 4x pro. 
 

 Usnesení k bodu 20.4. FV doporučuje zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu MŠ pro rok 2021 a návrh 
střednědobého výhledu RO MŠ do roku 2023. 
 

20.5. Návrh rozpočtu ZŠ  FV projednal návrh rozpočtu ZŠ pro rok 2021 a střednědobý výhled ZŠ do roku 2023, 
bez výhrad. Hlasování: pro 4. 
 

 Usnesení k bodu 20.5. FV doporučuje zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu ZŠ pro rok 2021 a návrh 
střednědobého výhledu RO ZŠ do roku 2023. 
 

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

 

 

 

 

Zápis vyhotovil: M. Slavíková 


