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Z Á P I S č. 3/2021
zjednaní Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10
konaného dne 26. 5. 2021 od 15:00 v malé zasedačce (dv. 411A), 4. patro, budova A ÚMČ Praha 10

Přítomní členové výboru: Ing. Roman Bulíček, Martin Kostka, Ing. Ivan Mikoláš, Ing. Ladislav Koubek,
Ing. Milan Maršálek, Mikuláš Pobuda, Mgr. Václav Vlček
Mgr. Ivana Cabrnochová se připojila k jednání v cca 15:14
Ing. Jan Šnajdr se připojil k jednání v cca 15:17
Hosté: doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., Ing. Kateřina Smělá, Marie Šustová,
Ing. Bohumil Červíček

Předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 zahájil jednání v cca 15:13, přivítal přítomné
a po kontrole prezenční listiny konstatoval, že je přítomno 7 členů Finančního výboru, a tím je výbor
usnášeníschopný stím, že paní Mgr. Ivana Cabrnochová a pan Ing. Jan Šnajdr se připojí k jednání
o chvíli později.

Jako ověřovatele zápisu pan předseda navrhl pana Ing. Ivan Mikoláš, který s návrhem souhlasil.
Hlasování o ověřovateli zápisu:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pan Ing. Ivan Mikoláš byl zvolen ověřovatelem zápisu.
Dále předseda navrhl program zasedání:
bod č. 1 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31.12. 2020, včetně informace o rozpočtových úpravách
schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
bod č. 2 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021
bod č. 3 Žádost o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné
finanční výpomoci
bod č. 4 Informace o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 4. 2021
bod č. 5 Různé
Informace o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy
materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2020

Hlasování o programu:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Program byl schválen.
Pan předseda upozornil přítomné, že jako vždy bude zjednání Finančního výboru pořízen zvukový
záznam pro vyhotovení zápisu zjednání.

bod č. 1 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31.12. 2020, včetně informace o rozpočtových úpravách
schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Pan předseda předal slovo paní radní doc. Ing. Lucii Sedmihradské, Ph.D., aby s daným bodem
seznámila členy Finančního výboru.
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Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2020 má podobnou strukturu jako předcházející materiály,
stím, že výsledky jsou shrnuty v úvodu důvodové zprávy daného materiálu. V rámci rozpočtu MČ
Praha 10 hospodařila v roce 2020 se schodkem 115 000 000 Kč a v rámci zdaňované činnosti MČ
Praha 10 hospodařila se ziskem 24 000 000 Kč. Rozpočet MČ Praha 10 byl na konci roku 2020
ovlivněn přijetím dotace ve výši 100 000 000 Kč, která snížila celkový schodek za rok 2020, na
spoluúčast při realizaci projektu energetických úspor budovy ÚMČ Praha 10. Opačný efekt má daná
dotace v roce 2021, protože v rámci finančního vypořádání byla zapojena do rozpočtu MČ Praha 10, a
tedy zvýšila schodek upraveného rozpočtu roku 2021 a je pravděpodobné, že navýší i skutečný
schodek rozpočtu. Běžné hospodaření rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2021 skončilo v přebytku, tedy
běžné příjmy převýšily běžné výdaje o 41 000 000 Kč. V návaznosti na loňský problematický rok, který
byl ovlivněn nepříznivou situací v rámci pandemie, byly provedeny dvě velké změny rozpočtu a také
plánu zdaňované činnosti, a to v květnu a listopadu roku 2020, které byly schvalovány vZMČ Praha
10.
Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020, která byla zpracována
na základě přezkoumání hospodaření ze strany MHMP. Přezkum hospodaření za rok 2020 nalezl
v hospodaření MČ Praha 10 některé chyby a nedostatky na základě zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření ÚSC, v platném znění. Daný zákon rozděluje chyby a nedostatky do dvou
kategorií dle závažnosti na ty, které nejsou závažné a na ty, které jsou závažné dle příslušných
paragrafů. Zpráva o přezkoumání hospodaření je součástí daného materiálu jako příloha č. XI.
V návaznosti na dané je důležité zmínit, že přezkum nalezl určité chyby a nedostatky, na které musí
MČ Praha 10 reagovat. Proto bylo přepracováno usnesení ZMČ k závěrečnému účtu, příloha

materiálu č. XXII, které se liší od předcházejících tím, že kromě schvalovací části obsahuje i ukládací
část, která přímo reflektuje požadavky vyplývající z legislativy na nalezené chyby a nedostatky.
V ukládací části daného usnesení se ukládá paní starostce, aby přijala nápravná opatření k zajištění
chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o přezkoumání hospodaření a aby tyto informace předala
na MHMP, a to ve lhůtě, která je dána MHMP. Celá RMČ Praha 10, respektive ÚMČ Praha 10, posléze
dostává úkol realizovat daná nápravná opatření. Termín pro realizaci je shodný s termínem účetní
závěrky za rok 2021, protože většina nápravných opatření bude realizována v rámci účetnictví a
účetní závěrky MČ Praha 10 za rok 2021.
Pan předseda poděkoval paní radní za seznámení s daným bodem a požádal členy Finančního výboru
o pokládání dotazů k danému bodu. O slovo se přihlásil pan Ing. Ivan Mikoláš, který položil dotaz
k návrhu usnesení ZMČ daného materiálu. V usnesení ZMČ je totiž ve schvalovací části napsáno
„bez výhrad" přesto, že zpráva o přezkoumání hospodaření výhrady obsahuje. Dále v rámci návrhu
usnesení se ukládá přijmout nápravná opatření. Na první pohled se může zdát, že jde o určitý rozpor.
Proto pan Ing. Mikoláš požádal o vysvětlení.

Na dané zareagovala paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., stím, že zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů (zákon č. 250/2000 Sb., v platném znění) vyžaduje, aby závěrečný účet
byl schválen s výhradou, nebo bez výhrad. Jiná možnost není dle legislativy možná. Na základě
zjišťování zkušeností v jiných územně samosprávných celcích a v rámci konzultace s vedoucí kontrolní
skupiny z MHMP bylo rozhodnuto, že chyby a nedostatky, které byly zjištěny v rámci přezkoumání
hospodaření MČ Praha 10 za rok 2020, nebrání k tomu, aby závěrečný účet za rok 2020, byl schválen
bez výhrad. Lze nalézt určitou analogii se schvalováním účetních závěrek dle vyhlášky č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
v platném znění, ve které je přesně vymezen, jakým způsobem může schvalovací orgán schválit
účetní závěrku, pokud je přesvědčen, že podává věrný obraz, nebo pokud je schopen opravit chyby a
nedostatky v následné účetní závěrce. Daná vyhláška dále upravuje také situaci, kdy schvalovací
orgán neschválí účetní závěrku, a to v případě, kdy neobdržel kompletní podklady nebo je účetnictví
naprosto neprůkazné. Pokud se zvolí analogie schvalování účetních závěrek, zkušenosti jiných
územně samosprávných celků, můžeme dojít k závěru, že takováto míra pochybení není důvodem
pro schvalování závěrečného účtu s výhradami. Dále dochází k okamžité reakci MČ Praha 10
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v návaznosti na nastolení nápravných opatření a zaúkolování Rady MČ Praha 10 k realizaci
nápravných opatření.
Pan Ing. Ivan Mikoláš navrhl, zda dané informace, které byly paní radní doc. Ing. Lucií
Sedmihradskou, Ph.D., zmíněny, nezapracovat do důvodové zprávy daného materiálu. Případně také
doplnit důvodovou zprávu o zjištění vyplývající ze zprávy z přezkoumání hospodaření v podobné
podobě jako má HMP v materiálu při schvalování jeho závěrečného účtu v roce 2019. Pan Ing.
Mikoláš se domnívá totiž, že většina nedostatků nejde za stávající koalici.

Na dané zareagovala paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., stím, že nalezené nedostatky
z přezkoumání hospodaření jdou za stávající koalicí.
Pan Ing. Ivan Mikoláš doupřesnil, že za nejvážnější nedostatek, který byl nalezen kontrolní skupinou
v rámci přezkoumání hospodaření, je zodpovědný Atlas Audit, s. r. o., který daný nedostatek
„přikrýval" několik let.

Paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., odpověděla, že přezkoumání hospodaření se týkalo
roku 2020, proto nelze tvrdit, že dané nedostatky nejsou za současné koalice. Je ale pravda, že
nalezená vážná chyba se opakovala několik let, a proto Atlas Audit měl na tuto chybu upozornit
daleko dříve, protože daná chyba se dle informací z OEK kumuluje od roku 2012. Zahrnovat nalezené
chyby z přezkoumání hospodaření do důvodové zprávy je dle paní radní nadbytečné, protože v rámci
usnesení, ZMČ bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 za rok 2020
dle přílohy č. XI. daného materiálu. Zpráva z přezkoumání je velmi podrobná a přesně popisuje dané
chyby a nedostatky s odůvodněním. Paní radní ještě jednou zopakovala, že usnesení ZMČ ukazuje, že
si je ZMČ vědomo chyb a nedostatků plynoucí ze zprávy z přezkoumání hospodaření, ukládá úkoly a
vyžaduje akci na daná zjištění. Nakonec paní radní ještě zmínila, že ukládací část usnesení je v souladu
s požadavky MHMP na základě daných zjištění plynoucích z dané zprávy.
Pan Mikuláš Pobuda vyjádřil svůj názor ohledně dané diskuze v tom smyslu, že podoba usnesení ZMČ
Praha 10 k danému materiálu je čistě na paní radní, která daný materiál předkládá. Případné změny
usnesení lze provést na Zastupitelstvu MČ Praha 10. Finanční výbor by se měl zabývat obsahem
daného materiálu.

Pan předseda položil dotaz paní radní doc. Ing. Lucii Sedmihradské, Ph.D., na mechanismy, které
budou uplatněny na zjištění z přezkoumání hospodaření.

Paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., na položený dotaz odpověděla, že Odbor ekonomický
ve spolupráci s jinými odbory v případech, kdy je to relevantní, identifikuje nápravná opatření, která
budou muset být provedena. Na základě toho bude připraven Příkaz starostky, který bude obsahovat
jednotlivá nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům s termíny, do kterých se musejí
nápravná opatření splnit, a s odpovědnými subjekty, které nápravná opatření vykonají. MHMP
požaduje ujištění, že MČ Praha 10 přijala nápravná opatření k daným zjištěním, proto daný Příkaz
starostky bude zaslán na MHMP. Po splnění všech nápravných opatření bude MČ Praha 10
informovat MHMP, že daná nápravná opatření byla aplikována.
Jelikož k danému bodu nebyly již položeny žádné dotazy nebo připomínky, pan předseda navrhl
hlasovat o usnesení k danému bodu, které zní:
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Závěrečný účet MČ

Praha 10 k 31. 12. 2020, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha
10 v rámci zmocnění".
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Hlasování k bodu č. 1:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 3
Usnesení bylo přijato.

bod č. 2 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021
Pan předseda požádal paní radní doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D., o uvedení daného bodu.

Paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., uvedla, že návrh změny rozpočtu MČ Praha 10
reaguje na dvě zcela nové skutečnosti a na jednu skutečnost, kvůli které byla změna rozpočtu
aplikována již dříve.
První skutečnost vychází z uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 10 a společnostmi, které
staví na Hagiboru. Součástí dané smlouvy je finanční plnění ve prospěch MČ Praha 10. Finanční
prostředky MČ Praha 10 obdržela již minulý týden na svůj bankovní účet. Celkem se jedná o

16 900 000 Kč. Nyní je nutné dané finanční prostředky zapojit do rozpočtu městské části - zapojení
jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů. Dvě třetiny dané částky budou alokovány na investiční
výdaje v rozpočtové kapitole Územní rozvoj a jedna třetina na investiční výdaje v rozpočtové kapitole
Správa majetku, konkrétně na Základní školu V Olšinách.
Druhá skutečnost souvisí s rekonstrukcí Mateřské školy U Vršovického nádraží, kdy v dané mateřské
škole dochází k dostavbě a rekonstrukci pavilónů. Původně byla daná rekonstrukce plánovaná
etapově, bude se tedy rekonstrukce provádět za omezeného provozu. V průběhu března nebo dubna
se podařilo zkolaudovat Mateřskou školu Jasmínová, která se nyní může plně využít k umístění dětí
z Mateřské školy U Vršovického nádraží, a tím bude urychlena rekonstrukce Mateřské školy U
Vršovického nádraží - rekonstrukce nebude muset probíhat za provozu. Díky tomu se daná
rekonstrukce zkrátí asi o tři čtvrtě roku. Na základě daného dochází k navýšení investičních výdajů o
10 000 000 Kč. Nejedná se o navýšení dané investice, ale o změnu rozložení financování investičního
projektu v čase. Celkem se jedná o 10 000 000 Kč na investiční projekt plus 550 000 Kč na provozní
výdaje pro mateřskou školu z důvodů působení dané školy v náhradních prostorách a na náhradu
části platů učitelek, protože se MČ Praha 10 časově nevejde do vzorečku pro výpočet státních dotací.
Třetí skutečnost vychází z projektu MAP II, kdy je potřeba zapojit finanční prostředky na daný projekt
do rozpočtu MČ Praha 10. První část byla zapojena v lednu letošního roku, nyní je potřeba zapojit
zbývajících cca 500 000 Kč. Finanční prostředky na daný projekt jsou na zvláštním účtu MČ Praha 10,
který je určen pouze na daný projekt, a nyní jsou tyto prostředky pouze zapojovány do rozpočtu.
V rámci celku jsou navyšovány jak příjmy, tak i výdaje o finanční prostředky v celkové výši 16 900 000
Kč a současně jsou navyšovány výdaje a schodek o dalších 468 000 Kč. Navýšení schodku je kryto
zůstatkem na bankovním účtu projektu MAP II.
Pan předseda poděkoval paní radní za představení druhého bodu programu jednání Finančního
výboru. Jelikož k danému bodu nebyly položeny žádné dotazy nebo připomínky, pan předseda navrhl
hlasovat o usnesení k danému bodu, které zní:
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Návrh změny

rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021".
Hlasování k bodu č. 2:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 3
Usnesení bylo přijato.
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bod č. 3 Žádost o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné
finanční výpomoci
Pan předseda před udělením slova paní radní doc. Ing. Lucii Sedmihradské, Ph.D., k uvedení daného
bodu informoval členy Finančního výboru, že bod č. 3 je pouze informativního charakteru.
Paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., vysvětlila členům Finančního výboru, proč daný bod
je pouze informativního charakteru. Předložený materiál členům Finančního výboru je pouze koncept
a nyní se pracuje na jeho konečné podobě, protože MČ Praha 10 požádala MHMP o konzultaci při
formulaci žádosti o posunutí návratné finanční výpomoci a zatím MČ Praha 10 neobdržela od MHMP
odpověď. Je pravděpodobné, že konečná verze materiálu se může lišit o určité formulace na základě
jednání s MHMP.
MČ Praha 10 uzavřela smlouvu s MHMP o návratné finanční výpomoci s řadou stanovených termínů.

Na základě dané smlouvy má MHMP rezervovat finanční prostředky ve svém rozpočtu pro roky 2022
a 2023 pro MČ Praha 10. Vzhledem k tomu v jaké fázi se nyní nachází příprava rekonstrukce radnice a
vzhledem k přijaté dotace na spoluúčast, není v současné době podstatné, kdy rekonstrukce radnice
v roce 2022 započne, protože dané výdaje roku 2022 mohou být plně hrazeny z rozpočtu MČ Praha
10 a není tedy nutné čerpat finanční prostředky z dané návratné finanční výpomoci. Žádost je
připravována takovým způsobem, aby veškeré termíny obsažené v návratné finanční výpomoci, byly
posunuty o jeden rok. V okamžiku zahájení rekonstrukce radnice budou první faktury hrazeny ze
zdrojů MČ Praha 10 a z dotačních zdrojů. Na začátku roku 2023 MČ Praha 10 požádá MHMP o
poskytnutí první části návratné finanční výpomoci. Z hlediska MČ Praha 10 je důležité, že daný
projekt je možné financovat v roce 2022 zvláštních zdrojů a pro MHMP je daná informace důležitá
proto, aby v roce 2022 zbytečně nerezervovala finanční prostředky pro MČ Praha 10 ve svém
rozpočtu. V rámci cash flow obou subjektů se jeví jako rozumné, aby dané financování z návratné
finanční výpomoci bylo posunuto o jeden rok.
Pan předseda poděkoval paní radní doc. Ing. Lucii Sedmihradské, Ph.D., za uvedení daného bodu a
předal slovo paní Mgr. Ivaně Cabrnochové.
Paní Mgr. Ivana Cabrnochová konstatovala, že předložený materiál posouvá návratnou finanční
výpomoc v časovém horizontu, tedy posouvá poskytnutí finančních prostředků z MHMP. Nicméně
v daném materiálu dle paní Mgr. Cabrnochové chybí informace o ceně daného projektu, která
vychází z projektové dokumentace, kterou MČ Praha 10 přebírá již od prosince loňského roku. Dále
paní Mgr. Cabrnochová konstatovala, že na jednání Finančního výboru není přítomen pan PaedDr.
Martin Sekal, který by k danému tématu mohl říct více informací, nicméně i více informací může být
sděleno panem předsedou Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky.

Pan předseda na dané odpověděl, že pan PaedDr. Martin Sekal je nemocen, a proto se nemůže
účastnit jednání Finančního výboru. Dále informoval přítomné členy Finančního výboru, že na RMČ
Praha 10 byl schválen posun termínu pro poskytnutí informací k dané rekonstrukci radnice do konce
srpna.

Na dané zareagovala paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., která upřesnila danou informaci
od pana předsedy. RMČ Praha 10 prodloužila termín pro předložení informace k průběhu
rekonstrukce radnice do konce srpna.
Paní radní potvrdila, že MČ Praha 10 žádá o posunutí návratné finanční výpomoci v čase. Konečná
informace o celkové ceně rekonstrukce radnice není k dispozici. Projektová dokumentace je
v současné době ze strany MČ Praha 10 přebírána a pan PaedDr. Sekal předpokládá, že dokumentace
k projektu bude úspěšně převzata do konce srpna.
Hlavním důvodem daného materiálu je přepracování smlouvy k návratné finanční výpomoci tak, aby
nedocházelo k distorzím na obou stranách, tedy jak na straně MČ Praha 10, tak na straně MHMP.
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Materiál tedy řeší finanční toky vyplývající z poskytnutí návratné finanční výpomoci ze strany MHMP
pro MČ Praha 10.
Do dané diskuze se zapojil pan Ing. Ivan Mikoláš, předseda Výboru pro strategické investice a veřejné
zakázky, který potvrdil slova paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradské, Ph.D., že se v současné době
projektová dokumentace přebírá a posuzuje se, o kolik se odchýlila od toho, co bylo ze strany MČ
Praha 10 požadováno.

Paní Mgr. Ivana Cabrnochová pro ujištění položila dotaz v návaznosti na přebírání projektové
dokumentace týkající se doby, do kdy se bude přebírat. Protože z poskytnutých informací vyplývá, že
projektová dokumentace se přebírá v časovém úseku prosinec 2020 - srpen 2021.
Na položený dotaz odpověděl pan Ing. Ivan Mikoláš, stím, že rekonstrukce radnice je velmi složitá
investice s odhadem ceny 1000 000 000 Kč. Je tedy důležité, aby projektová dokumentace měla
veškeré náležitosti, které má mít. Proto doba přebírání projektové dokumentace odpovídá náročnosti
daného procesu.
Na základě následného položeného dotazu paní Mgr. Ivany Cabrnochové k předkládanému materiálu
odpověděla paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., že daný materiál nebyl dán do RMČ
Praha 10 k projednání z časových důvodů. V současné době se čeká na vyjádření pana Ing. Patrika
Paneše, Ph.D., ředitele Odboru rozpočtu, a právního oddělení tak, aby dodatek k návratné finanční
výpomoci byl vyhotoven ke spokojenosti obou stran, protože pan ředitel nikdy ještě nevypracovával
dodatek k návratné finanční výpomoci.

Další dotaz položil pan Martin Kostka, který se týkal ohledně nesplnění podmínky návratné finanční
výpomoci ohledně ceny rekonstrukce radnice. Návratná finanční výpomoc totiž obsahuje podmínku
nepřekročení celkové výše investice - 915 000 000 Kč + 15 %. Zdali má MČ Praha 10 připravena
nějaké řešení v případě, že cena investice bude převýšena o zmiňovanou výši, protože poslední
informace ze ZMČ Praha 10 předpokládá, že rekonstrukce radnice bude stát cca 1 250 000 000 Kč. Je
tedy další otázkou, zda náklady dále ještě neporostou v případě, že projekt bude zahájen v roce 2022.
Jak tedy bude postupovat MČ Praha 10 v případě, že MHMP dané finanční prostředky z návratné
finanční výpomoci na základě porušení podmínky ceny projektu neuvolní.

Na daný dotaz odpověděla paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Smlouva o návratné
finanční výpomoci je formulována tak, že doložení projektu do té výše, kterou obsahuje smlouva
mezi MHMP a MČ Praha 10, je podmínkou pro vyplacení první části návratné finanční výpomoci. To
znamená, že je nyní ještě dlouhá doba pro dokládání celkové ceny daného projektu. Je tedy důležité,
aby projekt a předpokládaná hodnota projektu, která bude součástí zadávací dokumentace pro
veřejnou zakázku, byla v celkové výši, jaká je obsažena v návratné finanční výpomoci.
Paní Mgr. Ivana Cabrnochová v rámci daného bodu vznesla dotaz ohledně ceny projektových prací
na daném projektu.
Paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., odpověděla, že cena projektových prací se týká jedné
smlouvy s projektovou firmou Casua, s. r. o., a pohybuje se okolo 65000000 Kč s DPH. Cena
obsahuje kompletní projektovou dokumentaci včetně autorského dozoru a získání stavebního
povolení.
Pan předseda poděkoval za danou diskuzi k tomuto bodu a zmínil, že při dalších jednáních Finančního
výboru k danému tématu bude pozván pan PaedDr. Martin Sekal.
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bod č. 4 Informace o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 4. 2021
Pan předseda požádal o uvedení daného bodu paní radní doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D.
MČ Praha 10 hospodařila k 30. 4. 2021 se schodkem 42 000 000 Kč. Za zmínění stojí poplatek za
užívání veřejného prostranství, který byl tento do konce května osvobozen od výběru rozhodnutím
MHMP, jedná se např. o předzahrádky a podobná místa. Předpokládá se, že od 1. 6. 2021 podobné
rozhodnutí udělá MČ Praha 10 na svém území. Jedná se pouze o předzahrádky. Daří se dále také

velmi dobře vybírat sankční platby přijaté od jiných subjektů. Jedná se zejména o pokuty za špatné
parkování. Z analýzy, kterou má nyní MČ Praha 10 k dispozici, se ukazuje, že platební morálka je
poměrně dobrá a lidé uhrazují vystavené pokuty.
V rámci vedlejší činnosti dosahuje MČ Praha 10 zisku 36 000 000 Kč, nicméně je daný zisk docílen
účetní metodou. Výnosy z prodeje na majetku se účtují v okamžiku uskutečnění, naproti tomu
náklady související s prodaným majetkem se účtují čtvrtletně. V současné chvíli tedy nejsou
zúčtovány veškeré náklady. Nicméně daří se plnit plán výnosů z pronájmů a i z prodeje.

Jelikož k danému bodu nebyly položeny žádné dotazy nebo připomínky, pan předseda navrhl
hlasovat o usnesení k danému bodu, které zní:

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Informace o
hospodaření MČ Praha 10 k 30. 4. 2021".

Hlasování k bodu č. 4:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 3
Usnesení bylo přijato.

bod č. 5 Různé
Do daného bodu byl přidán bod k projednání:
Informace o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně
technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2020
Pan předseda požádal paní radní doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D., o uvedení daného bodu
členům Finančního výboru.
Jedná se o informaci týkající se využití navýšené daně z nemovitých věcí. Navýšení daně z nemovitých
věcí představuje v roce 2020 téměř 69 000 000 Kč, které byly využity na opravy a rekonstrukce
mateřských a základních škol, a to jak v hlavní (kapitola 0083), tak i v hospodářské (středisko školy a
školky, středisko Majetková pro OMP) činnosti MČ Praha 10. Celkem byly realizovány opravy a
investice za 98 700 000 Kč. Z této částky bylo 39 000 000 Kč pokryto dotacemi a z vlastních zdrojů MČ
Praha 10 bylo uhrazeno 59 000 000 Kč. Při porovnání daně z nemovitých věcí a vlastních prostředků
MČ Praha 10 je zřejmé, že téměř 10 000 000 Kč bylo ušetřeno pro využití v dalším období, tedy v roce
2021. Hlavní důvod ušetření těchto finančních prostředků je zvláštní situace, která nastala v roce
2020, kdy MČ Praha 10 získala z rozpočtu MHMP kovidovou dotaci ve výši cca 32 000 000 Kč. Tato
dotace byla rozdělena na čerpání s ÚZ 127 - čerpání na výdaje spojené přímo s pandemií (např.
hygienické prostředky a další), a s ÚZ 130 - nepřímé výdaje např. na opravy, které měly být hrazeny
z výnosů z hospodářské činnosti MČ Praha 10. Opravy tedy byly převedeny do rozpočtu MČ Praha 10
a hrazeny z dané dotace. MČ Praha 10 tím ušetřila více jak 15 000 000 Kč.
Podobná zpráva o využití daně z nemovitých věcí bude předložena i příští rok stím, že data budou
kumulativní. Tedy materiál bude obsahovat informace a data jak za rok 2021, tak i za rok 2020.
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Paní radní Olga Koumarová má předložit na ZMČ Praha 10 zprávu o realizaci plánu obnovy materiálně
technické základy škol a školek. To znamená, že na ZMČ budou projednány oba materiály. První ve
vztahu k dani z nemovitých věcí a druhý, který bude obsahovat podrobnější informace o konkrétních
projektech.

Jelikož k danému bodu nebyly položeny žádné dotazy nebo připomínky, pan předseda navrhl
hlasovat o usnesení k danému bodu, které zní:
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Informace o využití

příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základy MŠ a ZŠ

na Praze 10 v roce 2020".
Hlasování k bodu č. 5:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 3
Usnesení bylo přijato.

V rámci bodu Různé pan předseda informoval členy Finančního výboru, že se i nadále bude výbor
zabývat činnostmi, které spadají do projednávání daného výboru jako kolektivního orgánu ZMČ Praha
10. Pan předseda proto požádal členy Finančního výboru o zasílání návrhů témat, která by měla být
dle členů Finančního výboru projednána na výboru, jemu nebo panu Ing. Radku Vališovi, tajemníkovi
Finančního výboru.
Vzhledem ktomu, že ZMČ Praha 10 je ve druhé polovině června, pan předseda nepředpokládá, že by
Finanční výbor jednal do konání ZMČ Praha 10. V případě, že by se objevila zásadní informace nebo
věc, která by měla být projednána ve Finančním výboru, budou včas členové informováni o jednání
výboru. Pan předseda předpokládá, že nejbližší jednání Finančního výboru bude v dostatečném
časovém předstihu před konáním ZMČ Praha 10 v září, tedy nejspíše v prvním týdnu v září.
Protože k bodu č. 5 již nebyly žádné dotazy, připomínky či náměty pro další jednání Finančního

výboru ze strany členů Finančního výboru, pan předseda ukončil jednání v cca 16:00.

Součástí tohoto zápisu je
-

usnesení výboru FiV/3/1 ze dne 26. 5. 2021

-

usnesení výboru FiV/3/2 ze dne 26. 5. 2021

-

usnesení výboru FiV/3/3 ze dne 26. 5. 2021

-

usnesení výboru FiV/3/4 ze dne 26. 5. 2021

Příloha:

-

Prezenční listina
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předseda Finančního výboru

tajemník Finančního výboru
Datum vyhotovení zápisu: 2. 6. 2021
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USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV/3/1 ze dne 26. 5. 2021

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10
souhlasí

s předloženým materiálem „Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31.12. 2020, včetně informace
o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Číslo tisku:
PlO-226732/2021

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV/3/2 ze dne 26. 5. 2021

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10
souhlasí

s předloženým materiálem „Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Číslo tisku:
PlO-226732/2021

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV/3/3 ze dne 26. 5. 2021

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10
souhlasí
s předloženým materiálem „Informace o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 4. 2021".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Číslo tisku:
PlO-226732/2021

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV/3/4 ze dne 26.5.2021

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „Informace o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci
plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2020".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Číslo tisku:
PlO-226732/2021

Záznamy o činnostech zpracování dle ust. čl. 30 nařízení GDPR
Správce osobních údajů
Odbor/organizační jednotka/oddělení
Agenda odboru/organizační jednotky/oddělení
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Účel zpracování

Právní titul

Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38
Praha
10,
e-podatelna:
posta®praha 10.cz,
identifikátor DS: irnbľwg, ústředna: 267 093 111
Zastupitelstvo městské části Praha 10
Finanční výbor Zastupitelstva městské části
Praha 10 (FiV)

Povinnost zřízení Finančního výboru dle ustanovení
§ 78 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, a jeho povinnosti z tohoto ustanovení
vyplývající a dále § 100 odst. 2 zákona o hlavním
městě Praze. Poradní orgán Zastupitelstva městské
části Praha 10.
zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje
- Usnesení Zastupitelstva městské části Praha
10 číslo 1/11/2018 ze dne 21. 11. 2018
- Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
zpracování prezenčních listin je nezbytné pro účely

oprávněných zájmů správce

Souhlas
Subjekt osobních údajů

Kategorie osobních údajů

zpracování osobních údajů (pseudonymizace pro
účely zveřejnění) je nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
NE
• členové výboru, tajemník výboru, popřípadě
další zastupitelé MČ Praha 10
• jiné fyzické osoby, které se najednání dostaví
(zpravidla občané městské části Praha 10,
přizvaní odborníci apod.) - hosté
• občané, kteří podali podnět
• fyzické osoby, jejichž údaje se vyskytují
předkládaných materiálech
• členové výboru, tajemník: jméno, příjmení,
titul, kontakt (e-mail/telefon), podpis na
prezenční listině;
• hosté: jméno, příjmení, titul, podpis na
prezenční listině;
• jestliže se jedná o projednávání nějakého
podnětu od konkrétního občana: jméno,
příjmení, titul, popřípadě adresa či jiný
kontaktní údaj, který tento uvede.

Zvláštní kategorie osobních údajů
Rozsah zpracování
Zdroj osobních údajů

Příjemci osobních údajů

Druh zpracování

Způsob zpracování

Zdroje uchování osobních údajů

NE
Dle počtu jednání Finančního výboru.
subjekt osobních údajů

Podklady z oddělení správce rozpočtu jsou
dodávány v pseudonymizované podobě.
• členové Finančního výboru, popřípadě další
zastupitelé městské části Praha
10
r
• Městská část Praha 10, Úřad městské části
Praha 10
• oprávněné úřední osoby, zařazené do Úřadu
městské části Praha 10, a osoby jim nadřízené
Souběžné vedení fyzického a elektronického zápisu
z jednání, včetně předávání oprávněným osobám
(zejména členům výboru). Vytvoření usnesení a
prezenční listiny. Pseudonymizace zápisu a příloh
pro účely zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Vytvoření zápisu, usnesení včetně prezenční listiny.
Pseudonymizace zápisu a příloh pro účely
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Osobní údaje jsou sdružovány u tajemníka výboru,
který zápis zpracovává a dále na odboru
hospodářské správy v rámci vedení archivu správce

Lhůty pro výmaz osobních údajů

Přeshraniční přenos osobních údajů
Bezpečnostní opatření

Povinné informování subjektů údajů
Další práva subjektů osobních údajů

osobních údajů (spisová a archivační služba).
V elektronické podobě jsou osobní údaje uchovány
v rámci spisové služby e-spis.
U správce 10 let, poté dokumentace odevzdána
k trvalému uložení do Archivu hlavního města
Prahy (QS 42-04 Spisový řád Úřadu městské části
Praha 10, zákon č. 499/2004 Sb., o archivaci a
spisové službě).
NE
Osobní údaje jsou vedeny v jednotlivých
materiálech, zápisech a usneseních, v uzamykatelné
skříni nebo zásuvce psacího stolu, ke kterým má
přístup oprávněná úřední osoba. K elektronickým
spisům je přístup omezen dle vymezených
oprávnění.
ANO
Pro plnění právní povinnosti správce:
• právo na přístup
• právo na opravu a doplnění

• právo na omezení zpracování
Pro oprávněný zájem správce:
• právo na přístup

• právo na opravu a doplnění
• právo na výmaz
• právo na omezení zpracování

• právo vznést námitku
Pro veřejný zájem/výkon veřejné moci:
• právo na přístup k osobním údajům
• právo na opravu a doplnění osobních údajů
• právo na omezení zpracování
• právo vznést námitku

Interní odpovědnost za zpracování
Datum a podpis odpovědné osoby

Ing. Radek Vališ, tajemník Finančního výboru

