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Zápis a usnesení z 26. jednání finančního výboru 
při ZMČ Praha – Dolní Měcholupy 

(volební období 2018-2022) 
 

Místo a čas:  Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy 
1. 12. 2021, 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 

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

26.2. Rozpočtové 
provizorium 

FV projednal Zásady hospodaření v období rozpočtového provizoria pro rok 2022, které 
bude MČ Praha – Dolní Měcholupy dodržovat až do schválení rozpočtu na rok 2022.  
 

 Usnesení k bodu 26.2. FV jednohlasně schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu ke schválení Zásady 
rozpočtového provizoria na rok 2022. 

26.3. Návrh rozpočtu a 
střednědobý výhled 
MČ Dolní Měcholupy 

FV projednal podklady pro návrh rozpočtu MČ Dolní Měcholupy na rok 2022 na 
straně příjmů i výdajů, dle jednotlivých kapitol a položek rozpočtu, dále projednal 
návrh finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti a návrh střednědobého výhledu 
na období 2023 – 2027.  
 

 Usnesení k bodu 26.3. FV bere na vědomí návrh rozpočtu MČ Dolní Měcholupy, s tím že finální verzi ještě 
znovu projedná na příštím setkání finančního výboru v lednu 2022.  

26.4. Rozpočet a výhled MŠ FV projednal podklady pro návrh rozpočtu MŠ na rok 2022 a střednědobý výhled 
rozpočtu MŠ na období 2023 - 2024.    
 

 Usnesení k bodu 26.4. FV jednohlasně schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu schválení rozpočtu MŠ na rok 
2022 a střednědobého výhledu na období 2023-2024. 
 

26.5. Rozpočet a výhled ZŠ  FV projednal podklady pro návrh rozpočtu ZŠ na rok 2022 a střednědobý výhled 
rozpočtu ZŠ na období 2023 - 2024.    
 

 Usnesení k bodu 26.5. FV jednohlasně schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu schválení rozpočtu ZŠ na rok 
2022 a střednědobého výhledu na období 2023-2024. 
 

26.6. Následující jednání FV  Následující jednání FV proběhne v lednu 2022 a k finálnímu schválení rozpočtu po 
jednotlivých kapitolách dojde až po konečných úpravách, zejména u položek energií 
a daně z nemovitosti.  

 
 
 
 
 
 
 

Zápis vyhotovil: A. Kadlecová 


