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Zápis z 14. zasedání finanční výboru ze dne 13. května 2013 

Přítomni:  Ing. Dita Švarcová, Dana Bossanyiová, Mgr. Hana Kociánová, Ing. 

Michal Motyčka, Pavel Kott 

Omluveni:    

Vedoucí finančního odboru:  Marcela Kopičková 

Datum a čas:    13. května 2013 v 17:00 

1. Závěrečný účet za rok 2012 

Finanční výbor projednal dne 13. 5. 2013 podklady, které poskytl finanční odbor naší městské části 

Praha 9 Čakovice k závěrečnému účtu za rok 2012. 

Podle schváleného rozpočtu na rok 2012 byl plánován schodek ve výši 41 961 tis. Kč, a to zejména 

z důvodu plánovaných rozsáhlých investic do školství, nakonec bylo dosaženo schodku ve výši 

25 564 tis. Kč, neboť některé investiční akce nebyly zrealizovány a také bylo zároveň dosaženo 

některých úspor v oblasti běžného provozu úřadu viz „Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 M“. 

Konkrétní odchylky v rozpočtovaných položkách příjmů a výdajů byly na žádost finančního výboru 

zdůvodněny v dokumentu „Komentář k plnění rozpočtu za rok 2012“, který je součásti „Závěrečného 

účtu 2012 MČ Praha 9 – Čakovice“.  

Stejně jako každý rok bylo hospodaření MČ přezkoumáno úředníky z Magistrátu hl. města Prahy, 

konkrétně byli úředníci přítomni od 17. 9. 2012 do 12. 10. 2012 a poté od 25. 2. 2013 do 15. 3. 2013. 

Zjištěné nedostatky, byly v průběhu přezkumu odstraňovány, jednalo se zejména o nedodržení 

některých konkrétních požadavků na vedení účetnictví územními samosprávnými celky v oblasti 

dodržení věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů (vedlejší hospodářská činnost) či obsahové 

náplni jednotlivých účtů. 

Finanční výbor neshledává ve schválení „Závěrečného účtu za rok 2012“ žádné překážky. 

2. Rozpočtová opatření č. 2 pro rok 2013 

Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2013 navrhuje navýšení rozpočtu příjmů i výdajů o částku 

297 600 Kč z důvodu poskytnutí finančních prostředků od Magistrátu hl. města Prahy na Místní lidové 

knihovny (20 tis. Kč), dále na mzdové náklady asistentů pedagoga (237,6 tis. Kč), na přípravu a 

zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (40 tis. Kč).  

Dále se jedná o schválení výdajů ve výši 4 tis. Kč na prezentaci mateřských škol, které se konalo 3. a 4. 

dubna 2013. 
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Zapsal: Ing. Dita Švarcová 

 

 


