Zápis č. 1/2019

z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 19.2.2019

Přítomní členové:

Mgr. Martin Cibulka
Bc. Michal Švarc
Mgr. Jiří Derfl
Tomáš Slabihoudek
Bc. Tomáš Bína
Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
M. Fišer, MBA
Alice Hamalová

Tajemnice:

Ing. Iveta Židovská

Hosté:

starosta Ondřej Gros
Bc. Pavla Řechtáčková - vedoucí odd. rozpočtu
Ing. Eva Pulcmanová - asistentka vedoucí EO

Omluveni:

Mgr. Tomáš Pavlů

Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka.

1} Návrh rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2019 a střednědobého výhledu MČ Praha 8 do roku 2024
Vedoucí EO Ing. Iveta Židovská seznámila přítomné s předkládaným materiálem, postupně
vysvětlila každou přílohu materiálu. Současně doporučila, aby rozpočet na rok 2020 byl
schválen v roce 2019, z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Dotazy:
•

Pan Fišer se dotazoval

na náklady odboru informatiky - kamerový systém

a na OKSMPP - farmářské trhy. Obojí bylo vysvětleno.
•

Pan Derfl učinil dotaz na OŽP - náklady úklidu. Pan Cibulka podrobně v souvislostech
vysvětlil celou problematiku příslušné kapitoly. Současně pan starosta vysvětlil, jak
funguje financování s TSK.

•

Rovněž se p. Derfl dotázal na příčinu výrazného nárůstu/poklesu kapitálových
výdajů. Bylo vysvětleno.

•

Paní Hamalová se dotázala na finanční rezervu na vnitřní vybavení Nové budovy
Palmovka. Vše bylo vysvětleno. Současně byly vysvětleny velké náklady na základní
provoz úřadu (energie) v důsledku specifičnosti stávajících užívaných budov.

Zastupitelé obdrží předklad návrhu rozpočtu na rok 2019 do 27. 2. 2019.
FV doporučuje RMČ materiál ke schválení.
Hlasování: 6 pro - O proti - 2 se zdrželi.

2)

Další témata/dotazy

•

Byl vznesen dotaz na kontrolu plnění (čerpání) rozpočtu. Vedoucí EO vysvětlila.

•

Pan Derfl se dotázal na rozklikávací rozpočet. Bude zváženo.

•

Rovněž p. Derfl navrhl oznamování termínů FV dopředu, časový plán, navrhl začínat
jednání od 16 - 16:30 h. Bude dohodnuto hromadně e-mailem.
Starosta vysvětlil termín svolání, nutnost dodržení předkladu do RMČ a ZMČ.

3) Návrhy pro příští jednání:
•

Paní Hamalová navrhla, aby hlasování bylo od příštího zasedání FV jmenovité.

•

Volba místopředsedy

Termín příštího jednání FV ZMČ bude dohodnut hromadným e-mailem.

Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka

Zapsala: Ing. Eva Pulcmanová, asistentka ved. EO

..

