Zápis ze schůze Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha - Vinoř (FVV) č. 3/2011
ze dne 15. 11. 2011
Účast: Červenka, Ducháček, Matyáš, Řepová
Omluveni: Šustr
1. FVV se sešel na svém třetím jednání v roce 2011 ve výše uvedeném složení. Předsedou výboru je
zastupitel MČ Praha – Vinoř p. Ducháček a jím navržený program jednání byl schválen.
Projednání návrhu rozpočtu Městské části Praha – Vinoř na rok 2012, předané tajemnicí úřadu pí.
Petrovou.
2. Jako hosté se jednání účastnili:
Švarc (starosta obce), Boušová a Janko (místostarostové), Petrová (tajemnice úřadu), Špačková a
Švrčinová (pracovníci úřadu),
při projednávání výše dotace na činnost knihovny – PO (Vincent) pan ředitel Mokrý,
při projednávání výše dotace na činnost ZŠ pan ředitel Teller a jeho zástupce pan Sýkora.
Hosté se aktivně zapojili do diskuze nad předloženým rozpočtem Městské části Praha – Vinoř.
3. Struktura příjmů rozpočtu včetně celkové plánované výše příjmů (18 910 tis. Kč) byly vzata na vědomí.
4. U jednotlivých plánovaných výdajů rozpočtu (celkový výše 18 910 tis. Kč) byla FVV uplatněna celá
řada připomínek. Jednotlivé položky byly postupně korigovány jak ze strany FVV tak ze strany vedení
Městské části Praha – Vinoř.
Dotace ZŠ byla upravena (snížena) na 3 650 tis. Kč (350 tis. Kč bylo přesunuto do jiné položky –
vestavba MŠ jako investiční výdaj). Detailní vysvětlení / doložení ředitele školy k výši požadované
dotace bylo vzato na vědomí.
Dotace pro knihovnu – PO (Vincent) v výši 900 tis. Kč nebyla ani po vysvětlení jeho ředitel členy FVV
zcela akceptována.
Položka činnost místní správy v celkové výši 6 650 tis. Kč zahrnuje i rezervu finančních prostředků ve
výši 750 tis. Kč.
5. Po diskuzi členů FVV s hosty pokračovalo další jednání FVV pouze za účasti členů FVV s tímto
jednomyslným závěrem, který bude předseda FVV prezentovat na jednání zastupitelstva jako
stanovisko FVV k návrhu rozpočtu Městské části na rok 2012:
FVV nedoporučuje zvyšovat jednotlivé výdajové položky rozpočtu na rok 2012 nad schválenou výši
těchto položek na rok 2011. Výjimkou mohou být jen řádně ekonomicky zdůvodněné potřeby
(těmito výdaji by však neměly být výdaje např. na reklamu, propagaci, Vinořský zpravodaj),
FVV doporučuje snížit navrhovanou dotaci na činnost knihovny – PO (Vincent) z navrhovaných 900
tis. Kč na 750 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že předložené podklady a následná diskuze
nepřesvědčila členy FVV o oprávněnosti navýšení rozpočtu o 180 tis. Kč oproti roku 2011 (FVV
doporučená výše 750 tis. Kč je stejně o 4,2 % vyšší oproti plánu na letošní rok,
FVV doporučuje, aby o případném čerpání finančních prostředků z tzv. rezervy ve výši 750 tis. Kč a
o případné změně ve struktuře výdajů resp. při překročení jednotlivých schválených výdajových
položek rozpočtu o tomto opětovně rozhodovalo zastupitelstvo Městské části Praha – Vinoř,
FVV doporučuje zrušit dotování obědů pro důchodce v jídelně ZŠ a naopak v případě potřebnosti
adresně použít ušetřené finanční zdroje v rámci sociální pomoci,
FVV dále opakovaně doporučuje ušetřit finanční zdroje nejenom úřadu Městské části Praha –
Vinoř ale i ZŠ resp. Vincentu (i dotčeným občanům) vysoutěžením lepších cen zejména za dodávku
energií, bankovních služeb, potravin.
Ve Vinoři dne 15. 11. 2011
Zapsal a za bezvadnost odpovídá: Ducháček

