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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 
13 KONANÉHO DNE 16. 1. 2017 

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

1) Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 
(prosinec 2016) 

 

2) Žádost o účelovou neinvestiční dotaci určenou na sport pro SK Aktis 
Praha 

 
3) Žádost o účelovou neinvestiční dotaci určenou na sport pro plaveckou 

školu 
 

4) Rozpočtové změny za měsíc prosinec III. část a rozpočtové změny za 
měsíc leden 2017 
 

5) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Stodůlky 
 
 

6) Rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2018 – 2022 
 

7) Různé 
 
 
Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal  
o odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 12. 12. 2016. 
Dále pan D. Zelený všechny přítomné seznámil s programem jednání. 
 
 

 
1) Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 

(prosinec 2016) 
 

Od okamžiku, kdy bylo zahájeno zhodnocování peněžních prostředků MČ Praha 13, 
prostřednictvím produktů peněžního trhu od (27. 7. 2011), do doby dnešního 
zasedání FV ZMČ Prahy 13, je výše tohoto zhodnocení 59,15 mil. Kč. 
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Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13: 

a)  bere předložený materiál na vědomí. 
 
 
 

2) Žádost o účelovou neinvestiční dotaci určenou na sport pro SK Aktis 
Praha 

 
SK Aktis žádá o účelovou neinvestiční dotaci určenou na sport na zajištění 
dlouhodobé sportovní přípravy a výchovy talentované mládeže v oblasti atletiky ve 
výši 215 000 Kč. 
Finanční krytí uvedené žádosti bude provedeno z peněžních prostředků získaných 
z odvodu z 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 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 souhlasit se žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, 
b) ZMČ Praha 13 schválit žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace. 

 
 
 

3) Žádost o účelovou neinvestiční dotaci určenou na sport pro plaveckou 
školu 

 
Plavecká škola Bubble Trouble žádá o projednání a schválení finanční dotace ve výši   
150 000 Kč, jejímž účelem by bylo především zajištění přípravy a vzdělání dětských 
svěřenců, nákup sportovního vybavení a možnost reprezentace na zahraničních 
závodech pro děti, dorostence a juniory. 
Finanční krytí uvedené žádosti bude provedeno z peněžních prostředků získaných 
z odvodu z výherních hracích automatů určených na sport. 
 
Finanční výbor žádá o doložení počtu dětí z MČ Praha 13 v této plavecké škole a 
dále rozpoložkování potřebné výše dotace a to 150 000 Kč. Taktéž je nutné 
zaktualizovat Důvodovou zprávu. 
 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 souhlasit se žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, 
b) ZMČ Praha 13 schválit žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace. 
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4) Rozpočtové změny za měsíc prosinec III. část a rozpočtové změny za 
měsíc leden 2017 

Zde se jedná o standartní materiál, v materiálu se objevila tisková chyba, která bude 
neprodleně opravena. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc prosinec 2016 - III. část, 
b) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc leden 2017, 
c) RMČ Praha 13 vzít na vědomí informaci o upřesnění rozpočtových opatřeních 

č. 200 a č. 205 z prosince 2016, 
d) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc prosinec 2016 - III. 

část, 
e) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc leden 2017. 

 
 
 

5) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Stodůlky 
 
MČ Praha 13 obdržela od TJ Sokol Stodůlky žádost o prolongaci čerpání částky ve 
výši 200 000 Kč, která byla určená na vybudování nové vrtané studny. Dle usnesení 
ZMČ č. UZ 00113/2015 ze dne 9. 12. 2015 obdržel příjemce TJ Sokol Stodůlky 
dotaci ve výši 600 000 Kč, z této částky mělo být, kromě jiného také uhrazeno vrtání 
nové studny. TJ Sokol Stodůlky vedl v průběhu roku 2016 jednání s dodavatelem, ze 
kterých vyplynulo, že ke konkrétní realizaci díla dojde až v prvním pololetí roku 2017. 
Z tohoto důvodu žádá příjemce dotace o již zmiňovanou prolongaci čerpání částky ve 
výši 200 000 Kč, neboť nestihl do termínu určeného smlouvou vyčerpat a vyúčtovat 
tuto částku do 31. 12. 2016. Vyúčtování zbylé částky příjemce odevzdal řádně, ve 
stanoveném termínu v celkové výši 420 313 Kč. 

 
 

Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13: 

a) bere na vědomí důvod uvedený v žádosti, 
b) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit s prodloužením čerpání dotace a 

prodloužením termínu pro předložení vyúčtování dotace do 30. 9. 2017, 
c) doporučuje ZMČ Praha 13 schválit dodatek smlouvy, kterým se prodlouží 

termín pro realizaci akce a vyúčtování dotace do 30. 9. 2017. 
 
 
 

6) Rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2018 – 2022 
 

Členové FV obdrželi podrobný materiál, tudíž se tento bod obešel bez zásadních 
připomínek. 
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Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13: 

a) bere na vědomí návrh Rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2022 a 
doporučuje: 

b) RMČ souhlasit s Rozpočtovým výhledem na roky 2018 – 2022, 
c) ZMČ schválit Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2022. 

 
 
 

7) Různé 
 

Tento bod se obešel bez připomínek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Zelený 
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13 

 
 

Zapsala dne 16. 1. 2017: Nikola Peslová 
 


