PlO-025284/2019

Z Á P I S č. 2/2019
zjednaní Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10
konaného dne 27. února 2019 od 16,00 hod. ve velké zasedací místnosti í. patro budovy B

Prítomní členové výboru: Ing. Roman Bulíček, Mgr. Ivana Cabrnochová, Martin Kostka,
Ing. Milan Maršálek, Ing. Ivan Mikoláš, PaedDr. Martin Sekal,
Ing. Jan Šnajdr, Mgr. Václav Vlček, Ing. Ladislav Koubek

Hosté:

R. Chmelová, doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D., Ing. J. Komrsková,
Ing. P. Beneš, MgA. D. Kašpar, F. Humpfik, Ing. arch. M. Valovič,
Ing. M. Slavik, Ing. J. Bendová, Mgr. M. Kočí, Ing. M. Kos, O.
Koumarová, Ing. T. Pek, S. E., M. Pobuda, Mgr. O. Počarovský,
Mgr. D. Stonáčková, Ing. M. Gombíková, M. Šustová, Ing. B.
Červíček, Ing. M. Floriánova, JUDr. J. Hatalova, MBA, Be. P. Petřík,
Be. M. Pecánek, Ing. M. Sedmihradský, Ph.D., Mgr. T. Staněk, Ing.
N. Pethöova, Mgr. J. Vinterová, Be., M. Bahenský, p. Černý, J.

Tlamichová (v. z.), P. Maňas, I. Bleyer, J. Kreisínger, MUDr. V.
Ptáček, Ing. F. Koucký,

Předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 přivítal přítomné. Konstatoval, dle přiložené
prezenční listiny, zeje přítomno 9 členů finančního výboru, a tím je výbor usnášeníschopný.
Jako ověřovatele zápisu navrhl Mgr. Václava Vlčka. Pan Mgr. V. Viček s navržením souhlasil.
Hlasování:
Pro hlasovali všichni přítomní členové výboru.
Proti nebyl žádný z přítomných členů výboru.
Nikdo se hlasování nezdržei.
Mgr. Václav Vlček byl zvolen ověřovatelem zápisu.
Předseda výboru úvodem sdělil, že dnešní zasedání finančního výboru je specifické projednáváním
závazného materiálu „Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019".

Ke slovu se přihlásil Ing. J. Šnajdr, který prohlásil, že se domnívá, že z důvodu lege artis nelze předložený

materiál projednat. Poukázal na § 78 odst. 4 zákona 131/2000 Sb., o hl, m. Praze, kde není projednávání
rozpočtu městské části, ale hospodaření s majetkem a financemi městské částí a jako další důvod
uvedl, že Zastupitelstvo MČ nesvěřilo finančnímu výboru schvalování rozpočtu. Dále sdělil, že nebyla
dodržena správná procedura projednávání uvedeného materiálu a požádal předsedu finančního
výboru o vysvětlení. Doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D. podala vysvětlení a kromě jiného uvedla, že
se postupuje v souladu s harmonogramem, který schválila již předchozí rada a tam. je postup
projednávání stanoven. Dále uvedla, že pro příští roky může být zvolen jiný postup, ale v tuto chvíli je
rada vázána schváleným usnesením.
Předseda upozornil na skutečnost, že finanční výbor je poradní orgán zastupitelstva a nezaujímá žádné
konečné stanovisko, ale vydává stanovisko podpůrné pro rozhodnutí zastupitelstva. Mgr.
I. Cabrnochová navázala na sdělení Ing. J. Šnajdra s tím, že v minulých letech byla pravomoc finančního
výboru malinko rozšířená a v současné době vycházíme ze zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze.
V uplynulém období rada i zastupitelstvo žádaly finanční výbor o projednání, což se nyní nestalo.
Pan F. Humplík vyjádřil názor, že není vhodné procedurálně napadat funkci finančního výboru.
Ing. M. Maršálek upozorňuje na § 78 zákona č. 121/2000 Sb., o hl. m. Praze, kde je uvedeno v bodě
(4):" Finanční výbor
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a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky hlavního města Prahy,"
Předseda výboru, vzhledem k nastalé situací, požádal o podání protinávrhu k projednávanému
materiálu a znovu upozornil na skutečnost, že jde o podkladový materiál pro zasedání zastupitelstva.
Předseda výboru dal hlasovat o jednobodovém programu dnešního zasedáni, a to o „Návrhu rozpočtu

MČ Praha 10 na rok 2019".

Hlasování:
Pro hlasovalo 6 přítomných členů výboru
Hlasování se zdrželi 3 Členové výboru
Proti nehlasoval nikdo.
Program by! schválen.
Dále předseda výboru podal návrh na používání diktafonu během jednání, a to z důvodu přesného
zápisu průběhu jednání.
Hlasování:
Pro hlasovali všichni přítomní členově výboru.
Proti nebyl žádný z přítomných členů výboru.
Nikdo se hlasování nezdržei.
Návrh na používání diktafonu byl přijat.

Předsedající upozorňuje na nespecifičnost dnešního zasedání, ještě jednou přivítal přítomné hosty
a sdělil, že z důvodů připomínek a možných pozměňovacích návrhů byli přizváni všichni radní
a zastupitelé. Upozorňuje, že ústní připomínky budou omezeny na 1 minutu a pozměňovací návrhy
je nutno předat v písemné formě, a to prostřednictvím členů finančního výboru.
Předseda výboru dal hlasovat o návrhu veřejného zasedání finančního výboru.
Hlasování:
Pro hlasovali všichni přítomní členové výboru.
Proti nebyl žádný z přítomných členů výboru.
Nikdo se hlasování nezdržei.

Návrh byl schválen.
Předseda předal slovo paní starostce, která uvedla materiál. Sdělila, že jde o první návrh rozpočtu
a plánu zdaňované činnosti na rok 2019, který předkládá jako starostka. Upozornila, že minulé vedení
se uvázalo k investicím, jejichž finanční objem je na samé hranici ufinancovateinosti. Uvedla,
že o svěřený majetek se dlouhodobě nikdo nestaral, o čemž svědčí stovky dlouhodobě prázdných bytů
i nebytových prostor. Protože jednou z priorit stávající koalice je otevřená radnice, byl návrh rozpočtu
a plán zdaňované činnosti uveřejněn jednak na internetových stránkách Prahy 10 a jednání finančního
výboru bylo otevřeno všem zastupitelům i veřejnosti. Uvedla, že se inspiruje zahraničními zkušenostmi,
kde má veřejné projednávání rozpočtu dlouholetou tradici a kde se mohou všichni zapojit.
Poté předal předseda slovo doc. Ing. Sedmihradské, Ph.D., která představila hlavní parametry návrhu
rozpočtu a návrhu plánu zdaňované činnosti a shrnula východiska pro sestavení rozpočtu. Dále uvedla,
že projednávání návrhu rozpočtu i návrhu zdaňované činnosti proběhne společně po jednotlivých
kapitolách. Mimo jiné upozornila, že je potřeba maximálně opravovat prostory v majetku MČ, aby
z nich byl příjem. Každý výdaj, se kterým se počítá, musí být rozpočtově pokryt.
Předseda výboru poděkoval paní radní a přešel ke schválenému programu:

Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh plánu zdaňované činnosti na rok 2019
-

Kapitola 0011 Územní rozvoj

Kapitolu uvedl místostarosta pro územní rozvoj, kulturní památky a podporu podnikání Ing. Arch. M.
Valovič: Rozpočet kapitoly je na úrovni minulého roku, běžné výdaje souvisí s připomínkováním
a projednáváním Metropolitního plánu a realizací projektu Moje stopa. Dále se bude pokračovat
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ve zpracovávání dílčích generelů veřejných prostranství - jde hlavně o územní plánování (Metropolitní
plán) a územní rozvoj (nákup materiálů).
Na dotaz Ing. Maršálka, zda jsou finanční prostředky určeny i pro generel Nové Strašnice, odpověděl

Bc. Pecánek, že ano.

- Kapitola 0021 Životní prostředí
Kapitolou provedla 1. mistostarostka Ing. Jana Komrsková: Běžné výdaje vyplývají především
z uzavřených mandátních smluv a jsou na úrovni roku 2018. V letošním roce budou zakázky
přesoutěženy. V oblasti investic se realizuje revitalizace plochy před OC Cíl a úpravy parků a hřišť.
Výdaje ve zdaňované činnosti souvisí s úklidem chodníků a prostranství. Na dotaz Ing. Peka, S.E. týkající
se OC Cíl odpověděla, že zakázka je řádně vysoutěžena a bude se řádně plnit. Ing. Kos položil dotaz
týkající se nevyhovujících prostor pro úklidovou firmu Rossy. Bc. Pecánek odpověděl, že prostory
v Bajkalské ul. jsou opravdu nevhodné a bylo by vhodné pozemky přičlenit k vedlejší mateřské školce.
- Kapitola 0031 Doprava
Tuto kapitolu uvedl místostarosta pro dopravu a parkování, rekonstrukci radnice a KD Eden Filip
Humplík: Běžné výdaje plynou především na opravy a udržování komunikací svěřených MČ. Sníženi
běžných výdajů oproti rozpočtu roku 2018 odráží skutečné čerpáni v této kapitole. Investiční výdaje
budou vynaloženy na pořízení studií parkovacích míst na území Prahy 10 a zvýšení bezpečnosti.

Ing. Pek chtěl vědět, proč v kapitole 0031 se projednávají částečně investice, žádá o dodržování
schváleného harmonogramu programu jednání. F. Humplík sdělil, že jíž úvodem upozornil, že spoji
několik bodů dohromady.

- Kapitola 0041 Školství
Tuto kapitolu představil MgA. David Kašpar, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy:
Provozní příspěvek byl navýšen o 0,5 % a současně byla úzce omezena účelovost části příspěvku tak,
že nyní mají ředitelé větší prostor pro realizaci svých manažerských rozhodnutí. Současně byl navýšen
příspěvek KD Barikádníků tak, aby mohly být rozšířeny jeho aktivity. Pro oblast školství jsou dále
vyčleněny prostředky v rozpočtové rezervě. Dotaz Ing. Maršálka ke kapitole 42: „Je předpoklad,
že se navýší finanční prostředky pro školství pro rok 2019 z Místního akčního plánu?". Odpověděla
Mgr. Bc. J. Vinterová: "Ministerstvo již schválilo žádost o finanční prostředky pro školy a pedagogy."
Ing. Kos se dotázal k položce 5339 knihovna, kde je uvedena částka 1,5 mil. Kč - na co je vyčleněna?
Dále se dotázal na částku 16 mil. Kč u Horského hotelu za 33 turnusů, a dále vznesl dotaz na částku 3,6
mil. Kč, zda je obsažena v částce 16 mil. Kč. Ptá se, zda když školy vyčerpají těch 16 mil., zda mohou
čerpat navíc ještě 3,6 mil. Kč. Místostarosta MgA. D. Kašpar odpověděl: částka ve výši 1,5 mil. Kč je
určena na provoz pobočky knihovny. Druhou část otázky zodpověděla Mgr. Bc. Jana Vinterová: školy
mají nárok na 2 školy v přírodě a lyžařský výcvik. Pokud absolvují 2 výjezdy na školu v přírodě a 1 výjezd
na lyžařský výcvik do Horského hotelu, mají nárok na dotaci na bonusovou školu v přírodě v jiném
objektu než na Horském hotelu. Pokud finanční částku vyčerpají, mohou jet na bonusový příspěvek,
který je zahrnut do částky 16 mil. Kč, a to do jiného objektu.

- Kapitola 0051 Sociální věci
K této kapitole se vyjádřil Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen rady, v jehož kompetenci je sociální a rodinná
politika, zdravotnictví, bezpečnost a hazard: Výdaje sociálního odboru zůstaly na úrovni loňského roku,
nejvýznamnější jsou příspěvky CSOP 106 mil. a LDN 7 mil.
- Kapitola 0061 Kultura a volný čas
Slova se ujal MgA. David Kašpar: V této kapitole došlo oproti loňskému roku ke snížení výdajů o téměř
10 %, což odráží jednak skutečné čerpání v roce 2018 a především cil nového vedení opustit nákladné
estrády a podpořit místní zájmovou kulturu. Z této kapitoly budou rovněž hrazeny Noviny Prahy 10,
jejichž obnovení se připravuje. Na dotaz Ing. Maršálka týkajícího se navýšení v položce 2122
odpověděla doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D.: Jde o 2 příspěvkové organizace, kde bude využit zpětný
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odvod příspěvků - je to LDN a školní jídelna Hostýnská - ta má na svém fondu investiční prostředky,
které budou využity na financování. Upozorňuje, že ke zpětnému odvodu prostředků dojde pouze

v případě, budou-li tyto rekonstrukce realizovány.
- Kapitola 0062 Sport
1. místostarostka Ing. J. Komrsková konstatovala, že rozpočtované výdaje jsou sníženy o více než
čtvrtinu, to jednak zohledňuje velmi nízké čerpáni v roce 2018 a především realizaci nového přístupu
k této oblasti: omezení přímého nákupu sportovních akcí v rámci Aktivní desítky, posíleni
volnočasových aktivit pro děti - příměstské tábory a zachování podpory sportu formou dotací, které
jsou v kapitole veřejná finanční podpora.

- Kapitola 0063 Projekty MČ
Tato kapitola spadá do gesce MgA. D. Kašpara, který ji okomentoval: Navýšení rozpočtu oproti
minulému roku o 27 % souvisí s přípravou Strategického plánu a realizací Místní agendy 21 tak, jak bylo
představeno v pondělí na ZMČ
- Kapitola 0064 Veřejná finanční podpora
Úvodem promluvila doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D.: Z této kapitoly jsou financovány dotace

pro nestátní neziskové organizace v pěti oblastech dotačních programů vyhlášených na podzim 2018
a současně dotace v oblasti památek. Celková alokovaná částka je na úrovni čerpání loňského roku.
- Kapitola 0065 Správa kulturních zařízení
Ktéto kapitole promluvil gesční radní Ing. arch. M. Valovič: Významný pokles výdajů v této kapitole
souvisí s převedením Čapkovy vily do kapitoly 0082 Správa majetku, většina alokované částky je určena
na opravy a udržováni jednak předmětů z Čapkovy vily a jednak dalších památek ve svěřené správě
MČ.

- Kapitola 0081 Obecni majetek
Kapitolu uvedl Ing. Petr Beneš, místostarosta, který má v kompetenci majetek (byty, nebyty, pozemky),
správní firmy a IT: Hlavní výdajovou položkou je veškeré pojištění majetku, odpovědnosti apod. MČ vč.
příspěvkových organizací. Snížení výdajů oproti roku 2018 souvisí s převedením výdajů na ostrahu
do kapitoly OMP.
- Kapitola 0082 Správa majetku
Členka rady Olga Koumarová k této kapitole sdělila: Kapitola Správa majetku je největší ze všech kapitol
rozpočtu a současně zaznamenala významný růst jak běžných tak investičních výdajů. Nárůst v oblasti
běžných výdajů souvisí s převedením Čapkovy vily a ostrahy z jiných kapitol. Investiční výdaje reflektuji

smlouvy podepsané v roce 2018. Na rozdíl od minulých let se nejedná o seznam zbožných přání, ale
o reálné projekty a výdaje.
- Kapitola 0091 Vnitřní správa
Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. k této kapitole uvedla: Kapitola hospodářská správa zahrnuje veškeré
platy v hlavní činnosti vč. odměn zastupitelů. Výdaje na chod úřadu jsou rozpočtovány na úrovni
rozpočtu loňského roku. Počítá se s investicemi do nového personálního systému a obměny vozového
parku.

- Kapitola 0410 Pokladní správa
V této kapitole informovala doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D.: Kapitola pokladní správa zahrnuje
rozpočtovou rezervu. Podobně jako v minulých letech je navržena neúčelová neinvestiční a neúčelová
investiční rezerva ve výši 10 mil. Kč. Zbytek jsou účelové rezervy především na projekty škol
spolufinancované ze zdrojů EU a nákup nemovitého majetku.
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Protože nebyly další dotazy, předseda bod uzavřel a přednesl návrh prvního usnesení:

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem "Návrh rozpočtu MČ

Praha 10 na rok 2019"
Hlasování:
Pro hlasovalo 6 přítomných členů výboru
Hlasování se zdrželi 3 členové
Proti nebyl nikdo.
Usnesení bylo přijato.
Dále dal k odsouhlasení návrh druhého usnesení:

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem "Návrh plánu
zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2019"
Hlasování:
Pro hlasovalo 6 přítomných členů výboru
Hlasování se zdrželi 3 členové

Proti nebyl nikdo.
Usnesení bylo přijato.

Předseda poděkoval všem za účast a jednání v 17,30 hod. ukončil.

Ing. Roman Bulíček
předseda finančního výboru

Ověřovatel:
Mgr. Václav Vlček

Tajemnice výboru:
Ľ Gavláková

Datum vyhotovení zápisu:
1. března 2019
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Přílohy: Usnesení FiV/2/1 ze dne 27. 2. 2019
Usnesení FiV/2/2 ze dne 27. 2. 2019
Prezenční listina
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USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV /2/1 ze dne 27. 2.2019

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10
souhlasí

s předloženým materiálem „Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Číslo tisku:
P10-025284/2019

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV/2/2 ze dne 27.2.2019

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí
s předloženým materiálem „Návrh plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2019".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Číslo tisku:

P10-025284/2019

Informace pro subjekt údajů o zpracováni jeho osobních údajů {čl. 13 GDPR)
totožnost

a

kontaktní

údaje

správce

osobních údajů

i

Úřad městské časti Praha 10, Vršovická 68,101 38 Praha 10, e-

podatelna:

*

, identifikátor datové schránky: \

irnb7wg, ústředna: 267093 111

kontaktní údaje pověřence pro ochranu

i

Mgr. Monika Bendová, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-mail:

i osobních údajů

j

, telefon: 267093 743

•
| účel zpracování, pro které jsou osobní údaje

i určeny, a právní základ pro zpracování

Zřízeni Finančního výboru die ustanoveni §78
odst. 1, zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě ;
Praze, a jeho povinnosti z tohoto ustanoveni

S

vyplývající a dále § 100 odst. 2 zákon o hlavním
městě Praze. Porodní orgán Zastupitelstvo městské

j

částí Praha 10.
•

zpracováni je nezbytné pro splněni
povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje

•

zpracováni je nezbytné pro účely oprávněných
zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před
těmito zájmy máji přednost zájmy nebo základni

právni ]
■

práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu
osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů
dítě

•

oprávněné zájmy správce osobních údajů

i
í
j
j
i

Oprávněné zájmy správce osobních údajů spočívají
v zájmu na doložení účasti osob na jednání výboru.

nebo třetí strany v případě, kdy je zpracování

nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ
či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito
zájmy mají přednost zájmy nebo základní

práva a svobody subjektu údajů vyžadující
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ochranu osobních údajů, zejména pokud je
subjektem údajů dítě

♦
příjemci nebo kategorie příjemců osobních

údajů

♦

Členové výboru, popřípadě další zastupitelé městské j
částí Praha IQ
i1
Městská část Praha 10, úřad městské části Praha 10 •
oprávněné úřední osoby, zařazené do Úřadu i
městské části Praha 10, a osoby jim nadřízené

•
případný záměr předat osobní údaje příjemci

ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci

Ne.

j
1
1
1

•

Po skončeni4 Setého volebního období

:
i
1

j doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
; nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro

j stanovení této doby
i existence práva požadovat od správce přístup

Pro pln ční právní povinnost: správce:

: k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů

•

právo na přistup

: (fyzická osoba), jejich opravu nebo výmaz

•

právo na opravu o doplněni

•

právo no omezeni zpracování

i anebo výmaz, omezení zpracování a práva

: vznést námitku proti zpracování, jakož i práva
Pra oprávněný zájem správce:

i na přenositelnost údajů

1

•

právo no přistup

•

právo na opravu a doplnění

«

právo na výmaz

•

právo na omezení zpracováni

•

právo vznést námitku

Ne. Nedochází ke zpracování osobních údajů na .
základě souhlasu subjektu údajů
■

i právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím
dotčena zákonnost zpracování založená na

f
1
j
i
i

: souhlasu uděleném před jeho odvoláním

•

ANO

•

zpracováni je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje

*

zpracováni je nezbytné pro účely oprávněných
zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před
těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní
práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu
osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů ?

•

Subjekt údajů
poskytnout.

í právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu

i osobních údajů (dozorový úřad)

skutečnost, zda poskytování osobních údajů je

zákonným Či smluvním požadavkem, nebo
požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy,

a zda má

subjekt údajů (fyzická osoba)

povmnost osobní údaje poskytnout, a ohledně
možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

informace, zda dochází k automatizovanému

rozhodování,

včetně

profilování

j

•

dítě
má

povinnost

osobni

údaje

1
)

•

Důsledkem neposkytnutí může dojit k nerealizaci J
účelu zpracováni.
:

«

K
automatizovanému
profilováni, nedochází.

rozhodování,

včetně !

i

a

přinejmenším v těchto případech smysluplné

ž

informace týkající se použitého postupu, jakož

i

významu

a

předpokládaných

důsledků

i

! takového zpracování pro subjekt údajů (fyzická

i osoba)

