
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 
13 KONANÉHO DNE 2. 10. 2017 

 
 
Jednání se zúčastnili: 
 
Za FV ZMČ:  David Zelený, Ing. Jan Zeman CSc., Ing. Michal Drábek, 
                      Jan Mathy, Ing. Kateřina Helikarová, Mgr. Šárka Skopalíková 
                       
 
Omluveni:     Ing. Jaroslav Mareš, Mgr. Štěpán Hošna                      
 
Host:             Ing. Světla Džmuráňová 
 
 
 
Program: 
 

1) Rozpočtové změny za měsíc říjen 2017 
 

2) Návrh celkové bilance příjmů a výdajů na rok 2018 
 

3) Žádost o poskytnutí dotací na rozvoj sportu 
 

4) Žádost o změnu účelu použití dotace na rozvoj sportu 
 

5) Různé 
 

 
 
Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal o 
odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 4. 9. 2017. 
 
Dále pan D. Zelený všechny přítomné seznámil s programem jednání. 
 
 

1) Rozpočtové změny za měsíc říjen 2017 
 

Ekonomický odbor předkládá FV ZMČ Praha 13 k informaci rozpočtové změny 
podrobně uvedené v přiloženém komentáři. Jedná se o rozpočtové změny za měsíc 
říjen 2017.  
Současně byla předložena rozpočtová opatření HMP, která bylo nutné dle pokynu 
MHMP realizovat ještě v měsíci září 2017. 
 

 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc říjen 2017 a současně 
také rozpočtová opatření, která bylo nutno realizovat dle pokynu MHMP ještě 
do měsíce září 2017, 



b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc říjen 2017 a 
současně také rozpočtová opatření, která bylo nutné realizovat dle pokynu 
MHMP ještě do měsíce září 2017. 
 

 
2) Návrh celkové bilance příjmů a výdajů na rok 2018 

 
FV ZMČ Praha 13 je předkládán návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2018 
v základních objemech příjmů a výdajů. 
Ekonomický odbor sestavil návrh základních objemových ukazatelů rozpočtu na rok 
2018. Celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze zastupitelstvem schváleného 
rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2022 (UZ č. 0226/2017 ze dne 15. 2. 2017), 
dále z očekávaných vlastních příjmů, z předpokládaných transferů ze státního 
rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, z transferů z HMP a z převodů ze 
zdaňované činnosti. 
V případě aktualizace dotačních vztahů ze státního rozpočtu nebo rozpočtu hl.m. 
Prahy budou provedeny úpravy uvnitř základních objemových ukazatelů tak, aby 
celkový návrh objemu rozpočtu na rok 2018 zůstal zachován. 
 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 souhlasit s návrhem celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu 
na rok 2018. 
 

 
3) Žádost o poskytnutí dotací na rozvoj sportu 

 
Žádost o dotaci na rozvoj sportu od spolku Luční květy/Yamabushi soin na projekt 
„Škola sebeobrany pro ženy v Praze 13“, Atletického oddílu TJ Stodůlky Praha z.s. 
na pokračování provozování „Běžecké školy Prahy 13“ a společnosti Agencie TMT, 
s.r.o. na uspořádání minigolfového turnaje Junior minigolf Masters 2017/2018. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13: 

a) bere předložený materiál na vědomí, 
b) doporučuje RMČ Praha 13 schválit poskytnutí dotací na „Školu sebeobrany 

pro ženy“ s dodatkem, že bude doplněna přesná specifikace využití prostředků 
týkajících se odměn instruktorů a hrazení věcných nákladů spojených s kurzy, 

c) doporučuje RMČ Praha 13 schválit poskytnutí dotací na „Běžeckou školu 
Prahy 13“ a „Junior minigolf Masters 2017/2018. 
 
 
 

4) Žádost o změnu účelu použití dotace na rozvoj sportu 
 

Žádost o změnu ve využití schválené dotace na účast člena TJ Stodůlky Praha 
Miloslava Smutka na mistrovství světa v terénním triatlonu. 



Vzhledem k tomu, že se pan Miloslav Smutek na MS na Hawaii nenominoval, byla 
v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace využita pouze část finančních prostředků 
a to na úhradu startovného na nominačních závodech. 
TJ Stodůlky si podal žádost o změnu účelu použití zbylých prostředků, které by 
v případě souhlasu použil na nákup vybavení, jehož specifikaci uvádí v žádosti. 
 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13: 

a) bere předložený materiál na vědomí, 
b) doporučuje RMČ Praha 13 schválit žádost o změnu účelu použití dotace pro 

Atletický oddíl TJ Stodůlky Praha, z.s. 
 

5) Různé 
V tomto bodě neměl nikdo žádné připomínky. 

 
 
 

 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 

David Zelený 
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapsala dne 2. 10. 2017 Jaroslava Prostecká 
 
 
 


