Zápis z 2. zasedání finanční výboru ze dne 28. února 2011
Přítomni:

Ing. Dita Švarcová, Danuška Bossanyiová, Hana Kociánová, Ing. Michal
Motyčka

Omluveni:

Pavel Kott (informován emailem - nemoc)

Finanční odbor:

Marcela Kopičková

Datum a čas:

28. února 2011 v 17:00

1. Rozpočet MČ Praha – Čakovice na rok 2010
Rada městské části schválila na svém 8. jednání ze dne 7. 2. 2011 rozpočet MČ Praha 9 Čakovice
usnesením USN RM 042/2011.
Finanční výbor se seznámil s návrhem rozpočtu.
Předložený návrh rozpočtu počítá s příjmy v celkové výši 74 587 800 Kč a výdaji v celkové výši
90 977 800 Kč, přičemž schodek ve výši 16 390 000 Kč je krytý přebytkem hospodaření z roku 2010.
Příjmy tvoří z největší části prostředky z vedlejší hospodářské činnosti (34 mil. Kč), přičemž navýšení
oproti roku 2010 je způsobeno plánovaným prodejem nástaveb „U Párníků“ a dále dotace od
Magistrátu hlavního města Prahy (24 mil. Kč), zde došlo ke snížení dotace o 2,8 mil. Kč.
Nejvýznamnější výdaje jsou zastoupeny zejména podporou bytového hospodářství zahrnující opravy
bytového a nebytového fondu (23,5 mil. Kč), činností místní správy (14,3 mil. Kč), která zahrnuje
zejména: mzdy pracovníků (5,8 mil. Kč), nákup pozemků (4 mil. Kč), nákup ostatních služeb (1,95 mil.
Kč) a jiné. Další výdaje v celkové výši 13,8 mil. Kč jsou naplánovány v oblasti péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň (technická správa), zde jsou opět největším výdajem mzdy pracovníků (4,5 mil. Kč)
včetně výdajů na sociální a zdravotní pojištění (1,6 mil. Kč) a výdaje na přesun skládky (3,5 mil. Kč).
Ostatní vybrané výdaje byly na požádání vysvětleny.
Součástí rozpočtu byl i návrh na rozdělení prostředků na kulturní a sportovní činnost, finanční výbor
vedl obecnou diskusi o tom, jak by měly být tyto prostředky rozdělovány s ohledem na znalosti a
zkušenosti jednotlivých členů finančního výboru. Finanční výbor nenavrhl žádnou změnu v rozdělení
předloženém radou, neboť k tomu již nebyla možnost.
Finanční výbor nemá k rozpočtu v zásadě výhrady, ale doporučuje pro příští období zaručit lepší
přehlednost, členění podle rozpočtové skladby (paragraf odvětvového členění) a bližší specifikaci
zamýšlených investic. Rozpočet by měl být opatřen podrobnější důvodovou zprávou.

Zapsala: Ing. Dita Švarcová

