Zápis
ze zasedání komise rozpočtové,
které se konalo dne 11. února 2019
Přítomni:
Omluveni:
Za OE:

p. Dančevský, Mgr. Portlík, p. V. Vislous, MSc., Ing. Havránek
Ing. Davídek, Ing. Kubík, Bc. A. Heidlová
Tůmová

PROGRAM:
1. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2019 a návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu MČ Praha 9 do roku 2024
2. Diskuse

1.

Členové komise obdrželi návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu
do roku 2024 v dostatečném předstihu, aby měli možnost se seznámit s jeho obsahem a
vznést dotazy k rozpočtu jednotlivých kapitol běžných i kapitálových výdajů a příjmů
hlavní činnosti, plánu hospodářské činnosti a střednědobého výhledu rozpočtu a posoudit
návrh rozpočtu Městské části Praha 9 jako celek. Komise projednala priority v oblasti
investic a možnosti zefektivnění plánovaných běžných výdajů.

2. K dotazům pana V. Vislouse
 Financování průběhu voleb do senátu
Na zajištění konání jakýchkoliv voleb obdrží MČ státní dotaci. Protože dochází ze
strany státu k prodlení, do doby, než obdrží MČ dotaci na účet, financuje volby
z vlastních prostředků a následně je refunduje z dotace. Dotace podléhají
finančnímu vypořádání. Financování proběhne na základě příslušných
rozpočtových opatření.


Střednědobý výhled rozpočtu
Městské části mají povinnost sestavit střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024
podle metodického pokynu MHMP, který vychází z usnesení Rady hl. m. Prahy č.
1316 ze dne 5. 6. 2018, v souladu se zákonem 250/2000 Sb. Výhled představuje
předpokládané příjmy a výdaje hlavní činnosti, nikoliv náklady a výnosy
hospodářské/zdaňované činnosti. Ve výdajích jsou uvedeny dlouhodobé závazky
vyplývající z uzavřených smluv nebo jiných vztahů (jako např. povinnost
k zřízeným příspěvkovým organizacím ve formě příspěvků a osobní výdaje). Na
základě dílčích výhledů jednotlivých městských částí se sestavuje souborný
střednědobý výhled rozpočtu za hl. m. Praha celkem. Výhled rozpočtu výdajů není
plán ale přehled uzavřených dlouhodobých závazků.

Požadavek podkladů k příštímu jednání komise:
 Aktuální demografická studie pro Prahu 9
 Studie NEWTON





Finanční projekt/plán na parkovací dům u Billy na Proseku (minimum: celkové

investiční náklady, kolik z vlastních prostředků, očekávané provozní náklady a odpisy,
očekávané výnosy z parkovného; pokud možno, tak i studii o cenové elasticitě poptávky
po parkování v dané oblasti)
Podklady k projektu „Hlídači“, kteří pocházejí z řad bezdomovců

V rámci diskuse se zmínila možnost přípravy přehledů investičních projektů pro toto volební
období, na jehož zpracování se budou podílet komise a jednotlivé odbory napříč samosprávou
městské části.
Konečný audit účetnictví a přezkum hospodaření MČ Praha 9 za rok 2018 bude probíhat ve 2.
polovině dubna. Protože zpráva o přezkumu hospodaření MČ je povinnou přílohou
závěrečného účtu, bude závěrečný účet MČ Praha 9 za rok 2018 předložen ZMČ Praha 9 na
červnovém jednání. Datum zasedání komise k tomuto bodu oznámím později.

Zapsala: Tůmová

…………………………….
předseda

