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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 
13 KONANÉHO DNE 19. 9. 2016 

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

1) Rozpočtové změny za měsíc září 2016 
 

2) Žádost o finanční podporu činnosti nestátních neziskových organizací, 
zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu registrované 
mládeže 
 

3) Návrh celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2017 
 

4) Nařízený odvod z fondu investic a navýšení neinvestičního příspěvku 
Střediska sociálních služeb Prahy 13 
 

5) Různé 
 

 
Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal  
o odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 22. 8. 2016. 
Dále pan D. Zelený všechny přítomné seznámil s programem jednání a následně se 
doplnil o bod Různé. 
 
 

1) Rozpočtové změny za měsíc září 2016 
 

Zde se jedná o standartní materiál, kdy nikdo z členů FV neměl žádné námitky. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Prahy 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc září 2016 a současně 
také rozpočtová opatření, která bylo nutné realizovat dle pokynu MHMP ještě 
do měsíce srpna 2016, 

b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc září 2016 a 
současně také rozpočtová opatření, které bylo nutné realizovat dle pokynu 
MHMP ještě do měsíce srpna 2016. 
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2) Žádost o finanční podporu činnosti nestátních neziskových organizací, 
zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu registrované 
mládeže 

 
Žádost o finanční podporu podal volejbalový klub PVK Olymp na rozvoj dlouhodobě 
organizované sportovní výchovy mládeže registrované v nestátním a neziskovém 
sektoru. Jedná se o částku 60 000 Kč na rozvoj zajištění a organizování sportovní 
činnosti dětí a mládeže působících na území Prahy 13 pro období červen 2016 – 
květen 2017 v termínovém souladu se sportovní sezonou. 
Finanční krytí 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. 
Žadatel PVK Olymp Praha má sídlo na Praze 10, ale v rámci své organizační 
struktury působí na území Prahy 13 mládežnická část Lužiny, kde místem výkonu 
jsou tělocvičny FZŠ Brdičkova. 
 
Výše dotace pro klub PVK OLYMP na období od 16. 9. 2015 do 30. 6. 2016 činila  
49 900 Kč. Tato dotace sloužila na zajištění dlouhodobé sportovní přípravy a 
výchovy talentované mládeže se zaměřením na volejbal tzn. úhrada za pronájem 
sportovišť v rámci letního soustředění, Pražský přebor a Český pohár a Mistroství 
ČR, celoroční pronájem tréninkových prostor, pořízení materiálního a tréninkového 
vybavení sloužícího pro účely sportovní přípravy mládeže. 
 
Vyúčtování dotace volejbalový klub PVK Olymp dodal dne 29. 6. 2016. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Prahy 13 doporučuje: 

a) doporučuje RMČ  Praha 13 souhlasit s finančním krytím této žádosti, 
b) doporučuje ZMČ Prahy 13 schválit žádost o finanční podporu na rozvoj 

dlouhodobě organizované sportovní výchovy mládeže registrované 
v neziskovém sektoru. 

 
 

3) Návrh celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2017 
 
Ekonomický odbor sestavil návrh základních objemových ukazatelů rozpočtu na rok 
2017. 
Navrhovaný objem připravovaného rozpočtu respektuje schválený objem daný 
v rozpočtovém výhledu na roky 2017 – 2021 s tím, že k navýšení došlo především 
z důvodu zařazení opakujících se pravidelných výdajů pro školská zařízení, z důvodu 
předpokládaného zákonného navýšení v oblasti mzdových nákladů, z důvodu úhrady 
nákladů na výkupy pozemků a na výdaje spojené s údržbou. Do návrhu rozpočtu 
jsou zařazeny i prostředky určené na krytí investičních akcí schválených ZMČ  
v předchozích letech. 
V průběhu dalšího období bude objem těchto prostředků aktualizován na základě 
skutečného čerpání. 
Celkový objem příjmů a výdajů byl stanoven ve výši 724 030 600 Kč.  
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Vzhledem k připomínkám Ing. M. Drábka je tento bod z programu vyřazen a 
v nejbližším možném termínu bude svoláno mimořádné jednání FV, na kterém se 
bude projednávat pouze tento bod. O termínu jednání budou členové včas 
informováni. 
 
 

4) Nařízený odvod z fondu investic a navýšení neinvestičního příspěvku 
Střediska sociálních služeb Prahy 13 

 

Středisko sociálních služeb MČ Prahy 13 předkládá žádost o odvod z fondu investic 
ve výši  
500.000,- Kč a žádost o navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 500.000,- Kč. 
Finanční prostředky budou použity na:  
 

a) navýšení položky 551 – odpisy ve výši 231.000,- Kč  
b) navýšení položky 502 – energie ve výši 269.000,- Kč  

 
Usnesení: 
FV ZMČ Prahy 13: 

a) bere na vědomí přiložený materiál, 
b) doporučuje RMČ Praha 13 schválit změnu finančního plánu o odvod z fondu 

investic Střediska sociálních služeb Prahy 13 ve výši 500.000,- Kč, 
c) doporučuje RMČ Praha 13 schválit změnu finančního plánu Střediska 

sociálních služeb Prahy 13 o navýšení neinvestičního příspěvku v celkové výši 
500.000,- Kč, tj. v položkách 551 ve výši 231.000,- Kč a v 502 ve výši 
269.000,- Kč. 
 

  

5) Různé 
 

V tomto bodě Ing. K. Helikarová žádá o informaci ohledně rekonstrukce Hala Lužiny. 
Konkrétně jaké byly potřeba finanční prostředky, výše dotace kterou městská část 
obdržela, zda žadatel splnil podmínky dotace, které stanovilo ZMČ Praha 13 a jestli 
byla uvolněna dotace na vstupní část.  
Předseda výboru p. David Zelený dotaz předloží příslušnému odboru a následně 
odpověď Ing. K. Helikarové předá. 
 
 

 
David Zelený  

předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13 
 
 
 
 

Zapsala dne 19. 9. 2016: Nikola Peslová 


