USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA
13 KONANÉHO DNE 7. 12. 2015
Jednání se zúčastnili:
Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová,
Mgr. Štěpán Hošna, Ing. Jan Zeman, CSc., Jan Mathy
Omluven:

Mgr. Šárka Skopalíková

Tajemník:

Ing. Jaroslav Mareš

Program:
1) Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2015
2) Žádost o účelovou neinvestiční dotaci určenou na rozvoj sportu
3) Žádost o použití finančních prostředků z investičního fondu SSS Prahy
13
4) Žádost SK Velká Ohrada o účelovou neinvestiční dotaci určenou na
sport
5) Žádost od sdružení Flor-in, o.s. o účelovou neinvestiční dotaci určenou
na sport pro zajištění činnosti sportovního oddílu handicapovaných
sportovců
6) Změna finančního plánu SSS Prahy 13 k 15. 12. 2015
7) Různé
Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal o
odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 9.11.2015 a zároveň
všechny přítomné seznámil s programem jednání, nikdo neměl žádné připomínky.
1) Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2015
Jedná se o standardní materiál, kdy členové FV neměli žádné námitky.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13 doporučuje:
a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc prosinec 2015,
b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za prosinec 2015.

2) Žádost o účelovou neinvestiční finanční dotaci určenou na rozvoj sportu
MČ Praha 13 obdržela od Školního sportovního klubu při ZŠ Janského žádost o
účelovou neinvestiční dotaci určenou na sport a zajištění dlouhodobé sportovní
přípravy a výchovy mládeže ve výši 40.000,- Kč.
Účelem této dotace by byla propagace činnosti subjektu, nábor nových členů, nákup
spotřebního materiálu, vybavení pro sportovní činnost, a také na podporu projektu
„Sportování o nedělích“, o který v minulém roce projevili sportovci i jejich rodiče
mimořádný zájem.
Finanční krytí uvedené žádosti bude provedeno z peněžních prostředků získaných
z odvodu výherních hracích automatů určených na sport a na podporu činnosti
nestátních neziskových organizací, které zajišťují dlouhodobě organizovanou
sportovní výchovu registrované mládeže.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13
a) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit se žádostí o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace,
b) doporučuje ZMČ Praha 13 schválit žádost o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace.
3) Žádost o použití finančních prostředků z investičního fondu SSS Prahy
13
Důvodem předložení toho materiálu je žádost Střediska sociálních služeb Prahy 13.
Jedná se o použití finančních prostředků z investičního fondu Střediska ve výši
60 000 Kč na neplánovanou opravu vozu Ford Transit.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13
a) bere na vědomí předložený materiál,
b) doporučuje RMČ Praha 13 schválit žádost o použití finančních prostředků
z investičního fondu Střediska sociálních služeb Prahy 13 ve výši 60 000 Kč.
4) Žádost SK Velká Ohrada o účelovou neinvestiční dotaci určenou na
sport
V tomto materiálu žádá sportovní klub SK Velká Ohrada o účelovou neinvestiční
dotaci určenou na sport k zajištění dlouhodobé sportovní přípravy a výchovy dětí a
mládeže ve výši 56 000 Kč. Účelem této dotace by byl pronájem tělocvičen,
technické zajištění realizace připravovaných akcí pro veřejnost, nákup spotřebního
materiálu pro činnost a nákup vybavení.
Finanční krytí uvedené žádosti bude provedeno z peněžních prostředků získaných
z odvodu výherních hracích automatů určených na sport a podporu činnosti

nestátních neziskových organizací, které zajišťují dlouhodobě organizovanou
sportovní výchovu registrované mládeže.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13
a) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit se žádostí o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace,
b) doporučuje ZMČ Praha 13 schválit žádost o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace.
5) Žádost od sdružení Flor-in, o.s. o účelovou neinvestiční dotaci určenou
na sport pro zajištění činnosti sportovního oddílu handicapovaných
sportovců
Sdružení Flor-in, o.s. žádá o finanční příspěvek ve výši 80 000 Kč, který by pomohl
k částečnému pokrytí nákladů na nákup ojetého automobilu Ford Transit na přepravu
handicapovaných sportovců, jejich vybavení a materiálu.
Finanční krytí bude hrazeno z výnosů VHP. Realizace bude uskutečněna ve
spolupráci s ekonomickým odborem formou rozpočtového opatření.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13
a) bere na vědomí předložený materiál,
b) na svém zasedání RMČ Praha 13 dne 30.11.2015 souhlasila
s poskytnutím dotace – finančního příspěvku ve výši 80 000 Kč sdružení
Flor-in, o.s. na částečné pokrytí nákladů na nákup ojetého automobilu na
přepravu handicapovaných sportovců, jejich vybavení a materiálu a
doporučila ZMČ Prahy 13 schválit poskytnutí dotace pro sdružení Flor-in,
o.s.
6) Změna finančního plánu SSS Prahy 13 k 15. 12. 2015
V tomto materiálu se jedná o použití finančních prostředků z investičního fondu
Střediska sociálních služeb MČ Prahy 13 (dále jen SSS) na neočekávanou a
neplánovanou opravu vozu na odvozy klientů a rozvozy obědů.
Ve výnosové části se úprava týká částky do výše 60 000 Kč. Ve výdajové části se
jedná o mezipoložkové úpravy a navýšení položky 511 – opravy o navýšení ve výši
60 000 Kč.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13
a) bere předložený materiál na vědomí,
b) doporučuje RMČ Praha 13 schválit změnu finančního plánu o navýšení
prostředků investičního fondu Střediska sociálních služeb Prahy 13 ve výši
60 000 Kč.

7) Různé
Na dotaz Ing. J. Zemana, CSc., který zněl: Hlavní město Praha vydalo novou
Vyhlášku o regulaci hazardu, jaký to bude mít dopad na městskou část Praha 13?
Ing. J. Mareš odpověděl, že příjemcem finančního plnění je obec (Hlavní město
Praha) a v letošním roce MČ Praha 13 dostala finanční prostředky v závěru roku.
Vztah k novele Vyhlášky se městské části významně nedotkne.
Předseda výboru pan David Zelený dal hlasovat o plánovaných termínech FV na I.
pololetí roku 2016.

David Zelený
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13

Zapsala dne: 7. 12. 2015: Nikola Peslová

