
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17  

dne 14. 9. 2020 

 

Přítomni:   Mgr. Šoukal, PhDr. Kadlec, Ing. Stupka, p. Hájek,    (4 členi) 

                  PhDr. Synková (starostka městské části) 

                  Ing. Kiliánová (tajemnice výboru) 

Omluveni: Ing. Števík 

 

 

Předseda finančního výboru přivítal přítomné. 

 

 

Program: 

1. Změny rozpočtu k 30. 6. 2020 - DODATEK 

2. Změny rozpočtu k 31. 7. 2020 

3. Změny rozpočtu k 31. 8. 2020 

4. Změny rozpočtu k 30. 9. 2020 

5. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2020 

6. Různé 

 

 

K bodu 1 

Finanční výbor projednal předložený materiál. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 39 - 41.  

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

K bodu 2 

Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 42 - 53. 

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

K bodu 3 

Finanční výbor byl informován o předloženém materiálu. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 54 - 55. 

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

K bodu 4 

Finanční výbor se zabýval předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 56 - 59. 

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

K bodu 5 

Materiál k plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2020 byl podiskutován. 

Člen finančního výboru vznesl dotaz ke kapitole 04 Školství, paragraf 3412 - sportovní zařízení  

ve vlastnictví obce, který se týkal běžných výdajů vynaložených na nákup vody, paliv a energie a 

kapitálových výdajů, které souvisely s čerpáním na výstavbu Sportovního centra Na Chobotě. 

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

K bodu 6 

Finanční výbor požaduje po společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o. doložit za I. pololetí 2020 přesný počet 

osob, s kterými byly uzavřeny DPP nebo DPČ, na jakou náplň práce, včetně vyčíslení těchto nákladů. 

Požadované informace, s termínem stanoveným do 30. září 2020, zašle společnost na Ekonomický odbor. 

 

 



Příští jednání finančního výboru se uskuteční v zasedací místnosti úřadu městské části od 18 hod.  

Datum bude upřesněn podle termínů dalšího zasedáním ZMČ Praha 17.  

 

 

Schválil: Mgr. Šoukal       ................................................ 

           předseda finančního výboru 

 

Zapsala: Ing. Kiliánová P. – tajemnice výboru 

V Praze 15. 9. 2020 

 


