
 
 
 
 

Zápis 

ze zasedání komise rozpočtové,  

které se konalo dne 14. února 2022 

 
Přítomni:        p. Dančevský, Mgr. Portlík, Ing. Davídek, p. V. Vislous MSc.,  Ing. 

Havránek                    

Omluveni: Ing. Kubík, Bc. Heidlová 

Za OE:          Ing. Bartůněk, Tůmová 
 
 

PROGRAM:    
1. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2022 a návrhu střednědobého výhledu 

rozpočtu MČ Praha 9 do roku 2027 

 

 

1. Členové komise obdrželi návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu 

do roku 2027, projednali jednotlivé kapitoly běžných i kapitálových výdajů a příjmů 

hlavní činnosti, plán hospodářské činnosti a rozpočtový výhled do roku 2027. Posoudili 

návrh rozpočtu Městské části Praha 9 jako celek. Komise projednala priority v oblasti 

investic a možnosti zefektivnění plánovaných běžných výdajů. Zvláštní pozornost 

věnovala investicím do kapitoly Školství, v které se řeší nedostatek míst pro narůstající 

počet žáků, zejména výstavbě školy v lokalitě U Elektry a investicím do ZŠ a MŠ Na 

Balabence. Dále byly prodiskutovány investice do městské infrastruktury, kde jsou 

plánovány realizace parků, hlavně pokračující práce na prodloužení Parku Přátelství. 

Velký zájem byl o řešení dopravy v klidu, nedostatek parkovacích míst bude řešen 

výstavbou nových parkovacích domů, a to u Polikliniky Prosek a v Podviní, na které jsou 

v rozpočtu finanční prostředky na zpracování projektů. Dále komise projednala narůstající 

objem příjmů Městské části Praha 9, a to prostředků z finančních vztahů se státním 

rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy, a navýšení vlastních příjmů o finanční dary a 

příspěvky od developerů na investice do rozvoje MČ Praha 9..  
 

Závěr: 

Komise souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2022 a návrhem střednědobého výhledu 

rozpočtu do roku 2027 v plném rozsahu dle předloženého návrhu usnesení, a to 

s navrženým objemem rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 a navrženými investičními 

akcemi v objemu rozpočtu pro realizaci v roce 2022, a dále s plánovanými příjmy roku 

2022.  

 

Komise rozpočtová děkuje všem předkladatelům a odvětvovým komisím za zpracování 

podkladů pro sestavení rozpočtu.  
 

 

Zapsala: Tůmová 

 

 

 ……………………………. 

   předseda 


