Zápis z finančního výboru konaného dne 28. 10. 2019
Přítomní členové: Petr Šafránek, Marek Polický, Michal Gabriel, Ferdinand Polák
Omluvení: Petr Soukup, Hana Kniha, Martin Peffek
Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a seznámil je s následujícím programem:
1) Vypsání zakázky na audit školských zařízení ve zprávě Městské části.
2) Doplnění rozpočtu Masarykovy základní školy o částku 390 tis. Kč a Mateřské školy o 18 tis.
Kč.
3) Řešení převodu nově vzniklé komunikace Dobřenická do majetku Městské části.
4) Zveřejňování výdajů Městské části na jejím webu.
5) Ostatní

K bodu 1) Předseda přítomným členům ukázal zprávu vypracovanou úředníky magistrátu, kteří
provedli krátkou kontrolu hospodaření školských zařízení. Tuto zprávu nezahrnuli do celkové zprávy o
kontrole hospodaření za rok 2018, takže se jedná o neoficiální zprávu. Z této zprávy vyplývají
z pohledu magistrátních kontrolorů významné nedostatky. Jelikož Městská část není schopna provést
kontrolu hospodaření těchto školských zařízení vlastními silami nejenom z důvodů kapacitních, ale i
nestrannosti, proto navrhl Marek Polický provedení auditu hospodaření těchto školských zařízení
nezávislým auditorem.
Předseda nechal o tomto návrhu hlasovat.
Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Tento návrh byl jednomyslně přijat.
Úkol pro předsedu: Ve spolupráci s tajemníkem úřadu připravit výběrové řízení na auditora školských
zařízení ve správě Městské části.

K bodu 2) Předseda seznámil členy finančního výboru s požadavkem Masarykovy základní školy a
Mateřské školy o zvýšení rozpočtu na provozní výdaje. Masarykova základní škola požaduje 390 tis.
Kč, Mateřská škola 18 tis. Kč. U Masarykovy základní školy se jedná o zvýšení výdajů na správu nové
přístavby a na náklady IT.
Předseda nechal o tomto návrhu hlasovat.
Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení: Finanční výbor doporučil zastupitelstvu schválit navýšení rozpočtu o požadované částky
pro Masarykovu základní školu a Mateřskou školu.
K bodu 3) Předseda seznámil členy finančního výboru se záměrem soukromé firmy, která žádá o
povolení dobudovat samostatně komunikaci Dobřenická a následně by ji chtěla odprodat za
symbolickou částku Městské části.
Marek Polický, který má největší zkušenosti ze svého zaměstnání na řešení takovýchto vynucených
investic doporučil, že řešení by Městská část měla nechat na Magistrátu hlavního města Prahy, který
má s řešením těchto vyvolaných investic velké zkušenosti.

Předseda nechal o tomto návrhu hlasovat.
Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení: Ve věci řešení převzetí ulice Dobřenická finanční výbor navrhuje RMČ projednat tuto
záležitost s příslušným odborem Magistrátu Hlavního města Prahy, který má s takovými řešeními
nejvíce zkušeností.
K bodu 4) Pan Polák vznesl požadavek, že pokud budou tyto výdaje zveřejňované na webu Městské
části je nutné zajistit vytvoření linku tak, aby tyto údaje byly k dispozici na jedno kliknutí z webových
stránek Městské části. Tento link by měl být zveřejněn v Klánovickém zpravodaji. O tomto bodu se
nehlasovalo. Odpovědnost za tento úkol nese úřad Městské části.
K bodu 5) Pan Polák a pan Šafránek zdůraznili, že je potřeba účelně vynaložit přidělené dotační
prostředky na výstavbu víceúčelového sportoviště. Je to úkol pro RMČ, aby dohlédla na využití
přidělených prostředků.
Pan Šafránek doporučil RMČ, aby zkontrolovala výběr správních poplatků, a to zejména ubytovací
poplatek v kempu na koupališti.
Finanční výbor vzal tato doporučení na vědomí.

Jelikož již nebyly žádné další body k projednání, poděkoval předseda přítomným za účast a jednání
finančního výboru ukončil.
Za finanční výbor:
Michal Gabriel
Předseda

