
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 
13 KONANÉHO DNE 15. 2. 2016 

 
 
Jednání se zúčastnili: 
 
Za FV ZMČ:  David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová,  
                      Ing. Jan Zeman, CSc., Jan Mathy,  
                      Mgr. Štěpán Hošna, (přítomnost od 4. bodu jednání) 
 
Omluveni:      Mgr. Šárka Skopalíková    
 
Tajemník:      Ing. Jaroslav Mareš 
 
Program: 
 

1) Rozpočtové změny za měsíc únor 2016 
2) Žádost o finanční podporu na rozvoj dlouhodobě organizované sportovní 

činnosti 
3) Žádost o finanční výpomoc pro slečnu Jindřišku Vaněčkovou v rámci 

podpory sportu 
4) Různé 

 
 

Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal o 
odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 18. 1. 2016. 
 
Pan D. Zelený všechny přítomné seznámil s programem jednání. 
 
 

1) Rozpočtové změny za měsíc únor 2016 
 
Zde se jedná o standartní materiál, kdy nikdo neměl žádné námitky, či připomínky. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc únor 2016, 
b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc únor 2016. 
 
 

2) Žádost o finanční podporu na rozvoj dlouhodobě organizované sportovní 
činnosti 

 
MČ Praha 13 obdržela od Sportovního klubu Hala Lužiny žádost o finanční podporu 
na rozvoj dlouhodobě organizované sportovní výchovy mládeže registrované 
v nestátním sektoru ve výši 1 500 000 Kč. Účelem poskytnutí dotace by byla 
rekonstrukce vstupní části budovy sportovní haly, která je v havarijním stavu. 
Finanční krytí uvedené žádosti bude provedeno z peněžních prostředků získaných 
jako odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. 
 



Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 vyslovit souhlas s finančním krytím žádosti o finanční podporu 
na rozvoj dlouhodobě organizované sportovní výchovy mládeže registrované 
v nestátním a neziskovém sektoru, 
 

b) ZMČ Praha 13 schválit žádost o finanční podporu na rozvoj dlouhodobě 
organizované sportovní výchovy mládeže registrované v nestátním 
neziskovém sektoru. 

 
 

3) Žádost o finanční výpomoc pro slečnu Jindřišku Vaněčkovou v rámci 
podpory sportu 
 

Tato žádost se týká poskytnutí finančního příspěvku na reprezentaci v lukostřelbě. 
Žadatelka má trvalé bydliště na Praze 13 a je členkou oddílu SK Start Praha. Je 
několikanásobnou medailistkou z Mistrovství ČR. 
Nedílnou součástí v tomto sportu je kvalitní fyzická příprava a špičkové vybavení. 
Na základě toho, že Český lukostřelecký svaz nemá známé žádné finanční dotace 
pro rok 2016, vydal rozhodnutí, že pro výjezd na akademické mistrovství světa 2016 
nebude přidělena finanční podpora z dotace MŠMT z programu I. Proto jdou náklady 
spojené s tímto výjezdem za každým z účastníků.  
Poskytnutý finanční příspěvek by žadatelka využila na nákup nových šípů pro terénní 
lukostřelbu a na výjezd na akademické mistrovství do Mongolska. 
Poskytnutá dotace ve výši 50 000 Kč by byla krytá z peněžních prostředků získaných 
jako odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 vyslovit souhlas s finančním krytím žádosti o finanční podporu, 
b) ZMČ Praha 13 schválit žádost o finanční podporu. 

 
 

4) Různé 
 

V bodě Různé se Ing. J. Mareš vrátil k jednání ZMČ Prahy 13, konaného dne 10. 2. 
2016, kde měl Ing. J. Zeman připomínku k Rozpočtovému opatření. 
Ing. J. Mareš následně tuto připomínku objasnil a dovysvětlil. 

 
 
 
 
 

 
David Zelený  

předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13 
 
 
 

Zapsala dne 15. 2. 2016: Nikola Peslová 


