USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13
KONANÉHO DNE 2. 2. 2015
Jednání se zúčastnili:
Za FV ZMČ: David Zelený, Jan Mathy, Mgr. Šárka Skopalíková, Ing. Michal Drábek
Tajemník: Ing. Jaroslav Mareš
Omluven: JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

Program:
1. Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2015 (rozpočet hlavní činnosti,
finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočty
příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a
rozpočet Střediska sociálních služeb).
2. Rozpočtový výhled městské části Praha 13 na roky 2016 – 2020.
3. Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků městské
části Praha 13.
4. Návrh rozpočtu SSS Prahy 13 na rok 2015.

Na začátku jednání předseda Finančního výboru p. David Zelený navrhl členům FV
stáhnout materiál č. 4 z programu jednání. Tento bod je součástí materiálu č. 1.
Všichni členové FV hlasovali pro stažení materiálu č. 4.
Materiál č. 4 byl stažen z programu jednání.

1. Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2015 (rozpočet hlavní činnosti,
finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočty
příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet
Střediska sociálních služeb).
Materiál uvedl Ing. J. Mareš s tím, že vyzdvihl hlavní parametry Rozpočtu 2015 na
straně příjmů, na straně vydání a zejména tvorbu sestavení Rozpočtu v čase,
s ohledem na potřeby jednotlivých odborů městské části Praha 13.
Dále k materiálu č. 1 vznesl připomínky a dotazy Ing. Drábek.
Ing. Drábek navrhuje zvýšenou rezervu při tvorbě rozpočtu s využitím zejména na
kofinancování v oblasti realizace projektů městskou částí.

V případě úpravy rozpočtu z pohledu zvýšení výdajů, je potřeba nejdříve nalézt zdroj
na straně příjmů a spolu s tím řádně zdůvodnit potřebu zvýšení položky rozpočtu.
Na dotaz, zda lze splatit úvěr na radnici MČ Praha 13 jednorázově, či ho lze rozdělit
na dvě období a finanční prostředky využít na jiné výdaje odpověděl Ing. Mareš.
Splacení úvěru rozdělit lze, ale druhou část finančních prostředků nejde použít na
jiné výdaje.
Pan D. Zelený dovysvětlil, že u dosud schválených akcí zastupitelstvem jsou finanční
prostředky blokovány na jednotlivé již schválené akce a nejde do nich bez rozhodnutí
zastupitelstva nijak zasahovat.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13:
a) souhlasí s návrhem Rozpočtu městské části Praha 13 na rok 2015 a
doporučuje:
b) RMČ schválit Rozpočet MČ Praha 13,
c) ZMČ schválit Rozpočet MČ Praha 13.

2. Rozpočtový výhled městské části Praha 13 na roky 2016 – 2020.
Materiál uvedl Ing. J. Mareš, kdy upozornil na zákonnou nutnost sestavování
Rozpočtového výhledu a dodržování metodického pokynu MHMP, vztahujícímu se
k jeho aktualizaci. Jedná se o rámcový dokument s přehledem o příjmech a výdajích
finančních prostředků městské části Praha 13.
Za současného stavu příjmů je toto dokument, jak by měl vypadat přibližný rozpočet
MČ Prahy 13 v letech 2016 - 2020.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13:
d) souhlasí s návrhem Rozpočtového výhledu městské části Praha 13 na roky
2016 – 2020 a doporučuje:
e) RMČ schválit Rozpočtový výhled MČ Praha 13,
f) ZMČ schválit Rozpočtový výhled MČ Praha 13.

3. Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků Městské
části Praha 13.
Po seznámení s materiálem proběhla diskuze. Nikdo neměl k danému materiálu
žádné námitky ani připomínky, dalo se hlasovat.

Usnesení:
a) FV ZMČ Praha 13 bere na vědomí předložený materiál,
b) FV ZMČ Praha 13 doporučuje předložit materiál k projednání na RMČ a
ZMČ Praha 13.

David Zelený v.r.
předseda finančního výboru

Zapsala dne 2. 2. 2015: Nikola Peslová

