
Zápis ze schůze Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha - Vinoř (FVV)

(22.11.2010)

Účast: Ducháček, Řepová, Matyáš

Omluveni: 0

1. FVV se sešel na svém prvním jednání ve výše uvedeném složení. Předsedou výboru je zastupitel MČ 

Praha – Vinoř p. Ducháček. Za členy výboru navrhl pí. Řepovou a p. Matyáše – členství jim nastane 

schválením jejich kandidatury na nejbližším jednání zastupitelstva dne 24.11.2010. O výsledku budou 

informováni.

2. FVV se sešel už 22. 11. 2010 aby alespoň neformálně projednal návrh rozpočtu na rok 2011, který 

bude zastupitelstvo schvalovat 24.11.2010. Zároveň se FVV domluvil na způsobech své další činnosti 

v nejbližším období.

a. Rozpočet na rok 2011. FVV projednal návrh rozpočtu na rok 2011 s tím,  že při svém 

posuzování se „opíral“ o rozpočtové údaje z minulých let (2004 až 2010). Po projednání 

návrhu rozpočtu doporučil, aby byl předložený rozpočet u některých položek zejména na 

výdajové straně výrazně redukován a aby případné rezervy obec použila k prospěchu všech 

obyvatel Vinoře. FVV doporučil upravit zejména tyto položky:

i. snížit výdaje na mezinárodní spolupráci,

ii. snížit výdaje na poslance,

iii. zejména snížit výdaje na činnost místní správy.

Snížení je doporučováno v rozsahu cca 1 mil. Kč a mělo by být ponecháno v rezervě až do 

doby než bude prověřena jejich skutečná hospodárnost a efektivnost.

b. FPP se v nejbližším období zaměří na vypsání veřejné zakázky na dodavatele úklidu ve Vinoři 

pro rok 2011 a po 1. 1. 2011 na prověření hospodárnosti vynakládání jednotlivých provozních 

položek v činnosti místní správy. Dále bude prověřeno nakládání s finančními prostředky 

základní školou – „ velký odběratel“ financí obce.

c. Členové FVV budou pracovat aktivně, samostatně navrhovat další možnosti činnosti FVV. 

Předseda výboru bude svolávat jednání FVV dle potřeby minimálně jedenkrát za 3 měsíce. 

Každý člen výboru může jednání FVV samostatně iniciovat prostřednictvím předsedy FVV. 

  

V Praze dne 23. 11. 2010

Zapsal a za bezvadnost odpovídá: Ducháček
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