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Zápis z 1. jednání finančního výboru 
při ZMČ Praha – Dolní Měcholupy 

(volební období 2022-2026) 
 

Místo a čas: Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy 
23. 11. 2022, 16.30 hod. 

 
Přítomni: JUDr. Petr Vltavský, Libor Motlík, David Sobek, Ondřej Plocek, Anna Zahradníčková – členové 

FV 
Monika Slavíková, Alena Kadlecová – za ÚMČ 

 Ing. Vladimír Kuba – 2. místostarosta    
 
Omluveni:              Nikdo 

                                                 

Bod Název Popis 

 Úvod   Předseda FV JUDr. Petr Vltavský zahájil jednání výboru, informoval o povinnostech 
členů výboru a stručně informoval o náplni práce výboru. Celý úvod doplnil pan Ing. 
Vladimír Kuba, který byl předsedou FV v minulém volebním období a rovněž 
v současné době působí jako místostarosta, v jehož gesci jsou mimo jiné i finance 
a investice. Informoval, že se bude zúčastňovat budoucích FV a vyzval k odpovědné 
práci všech členů výboru.  
 
Předseda navrhl program jednání FV: 

Úvod 
1. Hospodaření MČ a jejich PO za 3. čtvrtletí 2022 
2. Rozpočtové provizorium na rok 2023 
3. Návrh rozpočtu na rok 2023 + střednědobý výhled 2024-2028 

 
Program byl schválen. Pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
Předseda informoval o plánované úpravě jednacího řádu.  
 

1.1. 

 

Hospodaření MČ a 
jejich PO za 3. čtvrtletí 
2022 

Předseda i místostarosta informoval o spíše formálním rozměru tohoto bodu. Další 
diskuze k tomuto bodu nebyla.  
 
Usnesení FV č.1/1 bylo schváleno. Pro 5, proti 0, zdržel se 0.    

 Usnesení k bodu 1.1. 

 

Příloha č. 1 k zápisu.   

1.2 Rozpočtové 
provizorium na rok 
2023 

Předseda i místostarosta informoval o spíše formálním rozměru tohoto bodu. Další 
diskuze k tomuto bodu nebyla.  
 
Usnesení FV č.1/2 bylo schváleno. Pro 5, proti 0, zdržel se 0.   

 Usnesení k bodu 1.2. 

 

Příloha č. 2 k zápisu.   

1.3 Návrh rozpočtu na rok 
2023 + střednědobý 
výhled 2024-2028 

Místostarosta spolu s hlavní ekonomkou úřadu informoval rámcově, jakým 
způsobem se skládá rozpočet úřadu a jaký význam má střednědobý výhled. Dále 
bylo místostarostou konstatováno, že se jedná z hlediska běžných příjmů a výdajů 
(tzn. bez investic) o přebytkový rozpočet. V rámci diskuze k tomuto bodu měl člen 
výboru pan Libor Motlík několik věcných podnětů k návrhu rozpočtu 
a střednědobému výhledu. Některé podněty byly rovnou vysvětleny členům výborů 
ze strany místostarosty, předsedy či hlavní ekonomky. Ohledně podnětů, které 
nebyly vysvětleny přímo na jednání výboru, se výbor usnesl, že přijme usnesení, ve 
kterém budou zmíněné podněty k návrhu rozpočtu MČ a střednědobého výhledu se 
žádostí o jejich vyjasnění. Konkrétní výčet podnětů je uveden v rámci usnesení.  
 

https://www.dolnimecholupy.cz/wp-content/uploads/2022/11/Usneseni-C.01-01-FV-1-2022.pdf
https://www.dolnimecholupy.cz/wp-content/uploads/2022/11/Usneseni-C.02-01-FV-1-2022-.pdf
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Usnesení FV č. 1/3 bylo schváleno. Pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 

 Usnesení k bodu 1.3. Příloha č. 3 k zápisu.  
 
 

 

 Následující jednání FV V průběhu měsíce ledna.  
 

 
 
 
Předseda FV JUDr. Petr Vltavský 
 
Zápis vyhotovil: JUDr. Petr Vltavský 

https://www.dolnimecholupy.cz/wp-content/uploads/2022/11/Usneseni-c.03-01-FV-1-2022.pdf

