
Městská část Praha 9

Finanční výbor

Zastupitelstva městské části

V Praze dne 2. 2. 2023

Zápis z iednání Finančního a maietkového výboru, které se konalo dne 1. 2. 2023

Přítomni:

PhDr. Tomáš Vyhnánek, Ing. Tomáš Hromádka, JUDr. Renata Portlíková, Ing. Jiří Janák, Ing.

Zdeněk Davídek, Ing. Václav Okapa, Ing. Oldřich Brojír, Ing. Martin Bartůněk

Host:

Mgr. Tomáš Portlík

Předseda výboru zahájil jednání V 16:00 hod.

Bvl schválen následuiící program iednání:
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‘ Stížnost pana Suchara

Informace o transparentních účtech

Informace o implementaci Citvvizoru na MČ P9

lnformace o harmonogramu sestavování účetní závěrky, závěrečného účtu a

přezkoumání hospodaření MČ

Na základě bodů 2.-4. a dalších podnětů diskuze o plánu práce FMV ZMČ Praha 9 na

rok 2023

Různé

Výsledek iednání finančního výboru:

1. FMV projednal veškeré podněty od pana Suchara, seznámil se se stanoviskem

Zpravodaje lng. Okapy a dospěl knásledujícímu: FMV je příslušný ke kontrole

hospodaření s finančními prostředky a majetku městské části. Z předložených podkladů

nelze přímo dovodit, že by bylo s majetkem či finančními prostředky městské části

nakládáno nehospodárně, neúčelně nebo neefektivně, případně v rozporu se zákonem.



FMV není příslušný ke kontrole hospodaření SVJ. V případě, že by se na shromáždění

SVJ hlasovalo o provedení auditu hospodaření, FMV doporučuje podpořit takový

případný návrh za podíl městské části na SVJ, při zachování principů účelnosti a

hospodárnosti takového auditu.

2. Ing. Okapa informoval FMV o používání transparentních účtů na jiných MČ.

3. FMV diskutoval o možnostech zavedení Cityvizoru na MČ Praha 9. Členové se

seznámili s plánem implementace, která začne V březnu 2023, a berou informaci na

vědomí.

4. FMV se seznámil s harmonogramy sestavování účetní závěrky, závěrečného účtu a

přezkumy hospodaření MČ ze strany MHMP.

5. FMV si v tomto bodě stanovil další témata, kterým by se chtěl věnovat. Jedná se o

inventarizační zprávy, finanční závěrku a činnost interního auditu. Tyto budou následně

projednány na příslušných jednáních FMV.

6. V tomto bodě FMV usneslo, že příští jednání proběhne 1.3.2022

Předseda výboru ukončil jednání v 17:00 hod.

Zapsal:

 

Ing. Martin Bartůněk, Tajemník výboru

Schválil:

PhDr. Tomáš Vyhnánek, Předseda Finančního výboru:_

 


