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Zápis z 29. jednání finančního výboru 
při ZMČ Praha – Dolní Měcholupy 

(volební období 2018-2022) 
 

Místo a čas: Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy 
23. 3. 2022, 16.30 hod. 

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

Monika Slavíková, Alena Kadlecová – za ÚMČ    
 
Omluveni:               Ing. Vlastimil Hricišin 

                                                 

Bod Název Popis 

29.1. Zahájení jednání FV   Předseda FV Ing. Vladimír Kuba zahájil jednání výboru. 
Projednáván byl závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2021. 
FV  souhlasí s programem jednání FV. 
 

29.2. 

 
Účetní uzávěrka MČ a 
jejich PO za rok 2021. 
Závěrečný účet 2021   

FV projednal závěrečný účet a účetní závěrku MČ Dolní Měcholupy, včetně všech 

jeho příloh a odsouhlasil účetní závěrku městské části, MŠ a ZŠ za rok 2021.   

Hospodaření MČ v roce 2021 skončilo schodkem ve výši 4.630.418,89 Kč.  
Výsledek hospodaření zdaňované činnosti MČ po úhradě daně skončil ziskem ve výši 
202.346,34 Kč. 
FV projednal Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2021, 
provedenou odborem kontrolních činností MHMP a přijaté opatření. 
FV doporučuje převedení výsledku hospodaření z činnosti ZŠ, které skončilo ziskem 
ve výši 31.815,02 Kč: do Fondu odměn 10.000,-  Kč a do Fondu rezerv 21.815,02 Kč. 
Provozní dotace pro ZŠ byla vyčerpána. 
FV doporučuje převedení výsledku hospodaření z činnosti MŠ, které skončilo ziskem 
ve výši 65.435,33 Kč: do Fondu odměn 52.348,00 Kč a do Fondu rezerv 13.087,33 Kč. 
FV doporučuje převedení na účet MČ nevyčerpané provozní dotace MŠ v částce 
1.167.622,80.Kč. 

 Usnesení k bodu 29.2. 

 
FV bere na vědomí a doporučuje ke schválení bez výhrad závěrečný účet a účetní 
závěrku městské části, MŠ a ZŠ k 31. 12. 2021.  

29.3 Schválení vyúčtování 
nákladů v DPS za 2021 

Finanční výbor projednal vyúčtování záloh a nákladů služeb za rok 2021 v DPS a 
převedení doplatku ve výši 2 286,- Kč za služby ve společných prostorách z běžného 
účtu HČ na účet VHČ. 

 Usnesení k bodu 29.3. 

 

FV doporučuje ke schválení vyúčtování služeb za rok 2021 v DPS a dotaci úřadu na 
společné prostory v částce Kč 2.286,-. 

 

29.4. Kapitálové výdaje Předseda FV informoval o přesunu kapitálových výdajů a po schválení finančního 
vypořádání za rok 2021 od MHMP o ponechání finančních prostředků z účelových 
dotací od MHMP budou zaslány všechny podklady na vědomí. 

29.5. Hlasování členů FV Členové finančního výboru o jednotlivých bodech programu jednání FV hlasovali 
jednohlasně v počtu 4 hlasů. 

 

29.6. 

 

Podnět člena FV  Ing. Hricišin se omluvil z jednání FV z rodinných důvodů a zároveň písemně předložil 
podnět k financování plánovaných investic a využil svého práva zdržet se hlasování. 
 

29.7. 

 

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

 
 
 
Předseda FV Ing. Vladimír Kuba: 
 
Zápis vyhotovila: Kadlecová Alena 


