
 
 
 
 

Zápis 

ze zasedání komise rozpočtové,  

které se konalo dne 12. února 2018 

 

 
Přítomni:        Bc. Váňa, Ing. Balcarová, Ing. Davídek, Ing. Havránek, Mgr. Portlík, 

                             p. Hanuš,  Bc. Čermák 

Omluveni: p. Dančevský, Ing. Kubík 

Za OE:          Tůmová 
 
 

 

PROGRAM:    
 

1. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2018 a návrhu střednědobého výhledu 

rozpočtu MČ Praha 9 do roku 2023  

2. Návrh rozdělení finančních prostředků určených na Granty v roce 2018 

3. Návrh na uvolnění finančních prostředků na odkoupení pozemků pro prodloužení Parku 

Přátelství 

 

 

 

1. Členové komise se seznámili s obsahem návrhu rozpočtu, projednali jednotlivé kapitoly 

běžných i kapitálových výdajů a příjmů hlavní činnosti, plán hospodářské činnosti a návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023 a posoudili návrh rozpočtu Městské části 

Praha 9 jako celek. Zvláštní pozornost věnovali investicím do životního prostředí, které 

jsou založeny na požadavcích SVJ a občanů. Komise byla informována, že při každém 

výběrovém řízení na zhotovitele je zajištěno, aby na prováděné rekonstrukce byla smluvně 

zajištěna bezplatná údržba po dobu 5 let po dokončení akce. Komise vzala na 

vědomí navržený objem rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 a navržené investiční akce 

v objemu rozpočtu pro realizaci v roce 2018.  
 

Paní Ing. Balcarová vznesla námitky: 

 – Nemá informace o skutečnosti, že investice do životního prostředí byly projednány 

s občany 

- Znepokojuje ji rozvoj revitalizace zelených ploch včetně parků, neboť se tím zvyšují 

běžné výdaje městské části na zeleň.  
 

Závěr: 

Komise nemá námitek proti tomu, aby Rada Městské části Praha 9 souhlasila s návrhem 

rozpočtu na rok 2018 a návrhem střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023 v plném 

rozsahu.  

Komise rozpočtová děkuje všem předkladatelům a odvětvovým komisím za zpracování 

podkladů pro sestavení rozpočtu.  

 

 



2. Komise rozpočtová vzala na vědomí, že k poskytnutí grantů v roce 2018 budou uvolněny 

finanční prostředky v celkové výši 1.000,0 tis. Kč a při rozdělování uvedených finančních 

prostředků do jednotlivých programů budou dodrženy tyto objemy: 
 

Grantový program č. 1 – Využití volného času dětí a mládeže..................... Kč  250.000,- 

Grantový program č. 2 – Životní prostředí a kulturní činnosti ..................... Kč  250.000,- 

Grantový program č. 3 – Humanitární a sociální .......................................... Kč  400.000,- 

Grantový program č. 4 – Protidrogový a prevence kriminality .................... Kč   100.000,- 
 

Paní Ing. Balcarová namítla, že uvolněná částka na granty je nedostatečná a nesouhlasí 

s tím, že finanční prostředky na životní prostředí a kulturní činnosti jsou spojeny do 

jednoho programu. 

 

 

3. Komise projednala návrh na uvolnění finančních prostředků na odkoupení pozemků pro 

prodloužení Parku Přátelství a souhlasí s navrženou částkou na realizaci uvedeného 

záměru. 

 

 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 26.3.2018 nebo 3.4.2018 - upřesním 
 

 

Zapsala: Tůmová 

 

 

 

 

 ……………………………. 

   místopředseda 


