P10-441400/2021
Z Á P I S č. 5/2021
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10
konaného dne 20.10. 2021 od 15:00 v Radničním salónku, 5. patro, budova B ÚMČ Praha 10

Přítomní členové výboru: Ing. Roman Bulíček, Martin Kostka, Ing. Ivan Mikoláš, Ing. Milan Maršálek,
Mikuláš Pobuda, Ing. Jan Šnajdr, Mgr. Václav Vlček

Mgr. Ivana Cabrnochová se připojila k jednání v cca 15:10

On-line členové výboru: Ing. Ladislav Koubek
Hosté: doc.
Ing.
Lucie Sedmihradská,
Ph.D.,
Ing.
Kateřina
Mgr. Tomáš Procházka, Kateřina Hořejší, Bc. Martin Pecánek

Smělá,

Marie

Šustová,

Předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 zahájil jednání v cca 15:07, přivítal přítomné
a po kontrole prezenční listiny konstatoval, že je přítomno 8 členů Finančního výboru, a tím je výbor
usnášeníschopný. Dále pan předseda zmínil, že dnešní jednání Finančního výboru bude probíhat
hybridní formou, kdy pan zastupitel Ing. Ladislav Koubek se bude účastnit jednání Finančního výboru
přes videokonferenci.

Jako ověřovatele zápisu pan předseda navrhl pana zastupitele Ing. Milana Maršálka, který s návrhem
souhlasil.

Hlasování o ověřovateli zápisu:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
Pan zastupitel Ing. Milan Maršálek byl zvolen ověřovatelem zápisu.
Dále pan předseda navrhl program zasedání:
bod č. 1 Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2021 - 0021 Životní prostředí
bod č. 2 Návrh na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u
příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10
bod č. 3 Návrh na přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a. s.
bod č. 4 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 201
bod č. 5 Různé

Hlasování o programu:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Program byl schválen.
Pan předseda požádal přítomné členy Finančního výboru, aby při pokládání dotazů, připomínek
a komentářů hovořili hlasitě kvůli přesnému zpracování zápisu zjednání, který bude vypracován
z pořízeného zvukového záznamu.

bod č. 1 Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2021 - 0021 Životní prostředí

Pan předseda předal slovo panu Bc. Martinu Pecánkovi, vedoucímu Odboru životního prostředí, aby
s daným bodem seznámil členy Finančního výboru.
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Odbor životního prostředí na jaře letošního roku realizoval kampaň na omezení nakládání s odpady
s názvem „Duben bez odpadů". Kampaň byla úspěšná, a proto byla přihlášena do „Komunálního
projektu roku 2021", kde daný projekt zvítězil v kategorii „Ekologický projekt roku". S vítězstvím byla
spojena finanční odměna ve výši 20 000 Kč, která již byla připsána na účet MČ Praha 10.0 danou částku
se změní i rozpočet na rok 2021. Výhra bude použita na pokračování dané kampaně a na jednání
s aktéry v oblasti životního prostředí, které je plánované na druhou polovinu listopadu letošního roku.
Pan předseda doplnil k danému bodu, že s daným materiálem byl seznámen na posledním jednání
Výbor pro životní prostredia infrastrukturu s jednomyslným přijetím daného materiálu.

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 „Návrh na změnu
rozpočtu pro rok 2021 - 0021 Životní prostředí".
Hlasování k bodu č. 1:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 3
Usnesení bylo přijato.

bod č. 2 Návrh na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně
u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10

Pan předseda požádal paní radní doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D., aby s daným bodem seznámila
členy Finančního výboru.
Jedná se o návrh na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně
u starších případů, kde pochybení bylo zjištěno při následné kontrole Odborem kontroly a komunikací.
V rámci daného materiálu jsou předkládány dvě žádosti k diskuzi:
1) Sportovní klub 10, z. s.
nedodržení závazného rozpočtu plynoucí z uzavřené smlouvy; došlo k záměně
mzdových a nemzdových nákladů a drobné chybě ve využití prostředků na nákup
materiálu,
toto je první případ, kdy o prominutí sankce žádá subjekt, který nedodržel uzavřenou
smlouvu; doposud byly řešeny jen případy, kdy subjekt zaslal vyúčtování
po stanoveném termínu; jedná se tedy o precedent.
2) CEREBRUM - asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
jedná se o případ zaslání vyúčtování po stanoveném termínu,
postupuje se obdobným způsobem jako u předchozích případů, kdy MČ Praha 10
odpustí odvod po odečtení manipulační částky 1 000 Kč.

Pan Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí Odboru kultury a projektů, vysvětlil, proč druhý subjekt dodal
vyúčtování po stanoveném termínu. V dané organizaci probíhala organizační změna a v rámci této
změny nedošlo k předání všech informací včetně termínu odevzdání vyúčtování u přidělené dotace na
MČ Praha 10. Po obdržení platebního výměru byly finanční prostředky promptně zaslány na MČ Praha
10 a z jejich strany bylo zažádáno o prominutí dané sankce.
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Pan předseda poděkoval o vysvětlení a obrátil se s dotazem o názor na ostatní členy Finančního výboru
ohledně prvního případu.

První názor vyjádřil pan zastupitel Ing. Milan Maršálek, který na základě svých zkušeností z Komise
dotační politiky zastává názor, že by MČ Praha 10 ve druhém případě měla postupovat stejným

způsobem jako dříve. U prvního případu je porušení rozpočtové kázně poměrně zásadní. Nejen
porušení dané smlouvy, ale hlavně zaměnění mzdových a nemzdových nákladů, a tím porušení
rozpočtu.

Pan zastupitel Mgr. Václav Vlček k probíranému tématu řekl, že rozhodnutí k prvnímu případu v rámci
materiálu ohledně porušení rozpočtové kázně může být následně používán jako precedent v dalších
podobných případech. Proto je důležité určit, jakým způsobem bude daný případ vyřešen nyní prominout/neprominout, či do jaké výše danou sankci prominout (např. 50 %). Rozhodnutí (prominutí
celé výše, případně určeného procenta) vyšle negativní signál pro ty, kteří v budoucnu udělají to samé.
Mohou udělat téměř cokoliv, a přesto mohou očekávat jen nízkou, ne-li žádnou sankci. Pana
zastupitele překvapil fakt, že subjekt nevysvětlil nebo nepopsal situaci, proč k takovému jednání došlo,
případně není z jeho strany žádná omluva za dané pochybení, které učinil. Pan zastupitel se přiklání
k tomu, aby MČ Praha 10 nepromíjela částku 42 500 Kč s tím, že je na zamyšlenou, jaká výše sankce
bude subjektu vyměřena.

Pan předseda poděkoval za diskuzi a navrhl členům Finančního výboru, aby se k danému bodu vyjádřili
všichni členové.
Pan zastupitel Martin Kostka by ve druhém případě, kdy došlo k odevzdání vyúčtování po stanoveném
termínu, sankci odpustil, ale ne v prvním případě, kdy došlo k použití finančních prostředků na jiné
účely.
Pro upřesnění v rámci prvního případu. Část přidělené dotace (přidělená dotace 43 000 Kč) ve výši
40 000 Kč byla použita na jiné náklady. Místo aby finanční prostředky byly použity na mzdové náklady
(na své zaměstnance - trenéry), organizace použila dané prostředky na jiné náklady, kapitoly při
vyúčtování, a trenérům byly vystaveny faktury, protože v té době byli osoby samostatně výdělečně
činné (OSVČ). Vysvětlila paní Kateřina Hořejší, koordinátorka-metodička Odboru kultury a projektů,

a ktomu dodala, že organizace musela dodržet přesně stanovené kapitoly rozpočtu ve vyúčtování,
které si sama na začátku dotačního řízení určila.
K danému vysvětlení ještě poznamenal pan Mgr. Tomáš Procházka, že organizace místo, aby uzavřela
s trenéry smlouvy dle zákoníku práce, tak s trenéry uzavřela smlouvy dle občanského zákoníku - byla
zajištěna služba, tedy jiná kapitola ve vyúčtování. Podle smlouvy nebylo možné, aby si sama organizace
měnila náklady mezi kapitolami.

Pan zastupitel Mikuláš Pobuda položil dotaz, zda se daná situace vyskytovala i v minulém roce, či je to
ojedinělý případ u dané organizace.
Paní Kateřina Hořejší odpověděla na daný dotaz, že tato situace vznikla v roce 2018. Organizace
v minulých letech veškeré smluvní závazky plynoucí z uzavřené smlouvy mezi organizací a MČ Praha 10
dodržovala, nicméně z důvodů špatné finanční situace v současné době žádá o prominutí sankce.
Paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., k danému ještě dodala, že tento případ se stal v roce
2018, kdy smlouvy mezi MČ Praha 10 a subjekty, které obdržely dotaci z dotačního programu,
obsahovaly pevně stanovený rozpočet rozdělený do kapitol. V následujících letech byly smlouvy
přepracovány tak, aby obsahovaly mechanismus, který za určitých podmínek umožňoval organizaci
měnit stanovený rozpočet. Již se stal případ, kdy Odbor kultury a projektů organizaci umožnil změnit
v průběhu čerpání rozpočet na daný projekt.
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Do diskuze se přidal pan zastupitel Ing. Ivan Mikoláš, který přidal svůj názor. Všichni se zatím obávají
toho, že rozhodnutí nad druhým subjektem v rámci předloženého materiálu, může otevřít mnoho
dalších žádostí o prominutí. Pan zastupitel předpokládá, že bylo provedeno mnoho dalších kontrol, ve
kterých bylo nalezeno mnoho dalších pochybení.
Mnoho lidí chápe finanční prostředky na mzdy jako peníze na mzdy a nerozlišují, zda jsou mzdy
vypláceny dle pracovněprávního vztahu, z dohod či z fakturace. Důležité pro ně je, že byla práce
vykonána. Je tedy otázka, zda příjemce dotace si je vědomi v současné době, že z jeho strany došlo
k pochybení.
V dnešní situaci po dvou letech COVID - 19 a problémů sportu je dle pana zastupitele sankce ve výši
50 % tvrdá. Pan zastupitel by rád znal vyjádření dané organizace k danému, případně by je např. pozval
na další jednání Finančního výboru (za situace, kdysi organizace není vědoma pochybení), pokud není
nutné rozhodnout o dané záležitosti v rámci dnešního jednání.
K danému se vyjádřil pan Mgr. Tomáš Procházka. Organizace porušila smlouvu i přesto, že smysl
smlouvy naplněn byl. Projekt dané organizace, který byl přihlášen do dotačního programu MČ Praha
10, se uskutečnil. Nicméně, organizace závažným způsobem porušila smlouvu, kdy nedodržela svůj
stanovený rozpočet na daný projekt, který je součástí smlouvy. Je vysoce zřejmé, že organizace si je
vědoma pochybení.

Pan zastupitel Ing. Ivan Mikoláše nerozporoval, že organizace udělala formální chybu, nicméně účel
naplnění plynoucí ze smlouvy byl splněn, což je podstatné. Zda je porušení smlouvy závažné, či nikoliv,
při výši poskytnuté dotace 40 000 Kč, kdy MČ Praha 10 hospodaří s rozpočtem 1,2 miliardy Kč, není
závažná suma. Dle pana zastupitele se stávají chyby, proto se domnívá, že odpustit pouze 50 %
z celkové sankce je příliš tvrdý trest, a to navíc v případě, kdy daná chyba byla učiněna v roce 2018.
Proto se pan zastupitel přiklání k větší benevolentnosti, než k trestání.
O slovo se přihlásila paní Marie Šustová, vedoucí Oddělení rozpočtu Odboru ekonomického. Za rok
2020 Oddělení rozpočtu vyměřilo celkem 28 porušení rozpočtové kázně v celkové výši 391 000 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha 10 se některými případy o prominutí již zabývalo a na některých se v současné
době bude pracovat.
Toto porušení rozpočtové kázně (Sportovní klub 10, z. s.) bylo zjištěno na základě kontroly z Odboru
kontroly a komunikací při následné finanční kontrole v závěru roku 2020 dle zákona. Oddělení rozpočtu
obdrželo podklady pro vystavení platebního výměru za porušení rozpočtové kázně 8.1. 2021 a 20. 1.
2021 byl vystaven platební výměr. Dne 29. 1. 2021 organizace platební výměr obdržela, zaplatila ve
splátkách a požádala o prominutí. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, se neřídí
objemem vyplacených nebo vrácených finančních prostředků, ale řeší, zda byl dodržen účel, charakter
dotace, zda byly finanční prostředky včas a řádně vyúčtovány, a v případě, že nebyl dodržen účel
dotace, nastává ve většině případů 100% vratka dotace, protože se jedná o závažné porušení
rozpočtové kázně. V případě jakéhokoli změkčení sankce, která nebude 100%, jde ve prospěch
organizace, která porušení rozpočtové kázně učinila. Navíc je zde také riziko v rámci kontrol z MHMP,
kdy MČ Praha 10 bude dané kroky a řešení zdůvodňovat, jelikož MČ Praha 10 musí vždy postupovat s
péčí řádného hospodáře.
Pan předseda poděkoval paní Šustové a požádal o vyjádření paní zastupitelku Mgr. Ivanu
Cabrnochovou. Paní zastupitelka vyjádřila pochopení k lidskému pohledu pana zastupitele Ing. Ivana
Mikoláše, nicméně smluvní podmínky v tomto případě byly porušeny, proto se přiklání k odpuštění
50 % z uložené sankce.
Pan předseda poděkoval paní zastupitelce Mgr. Ivaně Cabrnochové a požádal o názor pana zastupitele
Ing. Jana Šnajdra. Pan zastupitel vyjádřil váhavý postoj, protože sportovní kluby mají vykonávat

4

PlO-441400/2021

sportovní činnost pro děti a mládež, nikoliv administraci a úřadování. Nicméně pokud není možné
danou sankci odpustit kvůli riziku z kontroly z MHMP, tak jiné řešení není.
Pan předseda poděkoval panu zastupiteli Ing. Janu Šnajdrovi a vyjádřil podobný názor jako ostatní
členové Finančního výboru s tím, že z diskuze vyplynul závěr, že by se dané organizaci mělo odpustit
50 % z dané sankce. Pan předseda navrhl, aby v rámci předloženého materiálu k dané organizaci bylo
doplněno, že bude prominuto 50 % uložené sankce z důvodu porušení rozpočtové kázně.

Původní znění usnesení v předloženém materiálu u organizace Sportovní klub 10, z. s.:
... „s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodu porušení rozpočtové kázně u příjemce
dotace organizace Sportovní klub 10 z.s. podle důvodové zprávy tisku ad 1) a přílohy č. 1 předloženého
materiálu,"...

Nově navržené znění usnesení v předloženém materiálu u organizace Sportovní klub 10, z. s.:
... „s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce ve výši 50 % z důvodu porušení rozpočtové kázně
u příjemce dotace organizace Sportovní klub 10 z.s. podle důvodové zprávy tisku ad 1) a přílohy č. 1
předloženého materiálu1,"...

Pan zastupitel Ing. Ivan Mikoláš vyjádřil názor, že v případě, kdy organizace dala vyúčtování a podklady
Odboru kultury a projektů ve stanoveném termínu a na pochybení organizace bylo poukázáno až za
nějakou dobu při následné kontrole, je sankce ve výši 50 % příliš tvrdé opatření, přestože byl ze strany
organizace účel dotace splněn.
Pan Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí Odboru kultury a projektů, vysvětlil postup v rámci kontrol dotací.
Odbor kultury a projektů přijme vyúčtování a podklady, které jsou následně zkontrolovány. Následnou
kontrolu u podpořených organizací pak provádí Odbor kontroly a komunikace.
K danému tématu paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., upřesnila, že s organizacemi, které
dostanou dotaci, je podepsána smlouva, která dává jasné parametry k využití přidělených finančních
prostředků a určí termín, do kterého se má předložit vyúčtování na MČ Praha 10. V případě nějakých
nejasností může organizace využít poradenských služeb Odboru kultury a projektů.

Pan zastupitel Ing. Milan Maršálek doplnil k danému tématu, že Odbor kultury a projektů shromažďuje
a kontroluje veškerá vyúčtování od podpořených organizací.
Pan Mgr. Tomáš Procházka dále uvedl, že organizace splnila účel dotace, ale závažně porušila smluvní
podmínky plynoucí z uzavřené smlouvy. Dále upozornil, že se jedná o veřejné prostředky a v případě
kontroly, např. z MHMP, bude muset MČ Praha 10 doložit, proč v tomto případě rozhodla tak, jak
rozhodla.
K danému tématu se vyjádřil ještě pan zastupitel Mikuláš Pobuda. Účel dotace byl naplněn, nicméně
se musí postupovat v souladu s legislativou stím, že pan zastupitel rozumí všem argumentům, které
na jednání k tomuto tématu byly zmíněny.

Pan předseda poděkoval za vyjádřené názory, a jelikož došlo k problémům s připojením s panem
zastupitelem Ing. Ladislavem Koubkem, shrnul k tomuto bodu veškeré poznatky z diskuze.

Kvůli technickým problémům s připojením se nemohl diskuze zúčastnit pan zastupitel Ing. Ladislav
Koubek.

1 Příloha k danému materiálu bude přepracována tak, aby reflektovala prominutí sankce ve výši 50 %
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Jelikož technické problémy stále přetrvávaly a k danému bodu nebyly již položeny žádné dotazy nebo
připomínky, pan předseda navrhl hlasovat o usnesení k danému bodu, a to se všemi připomínkami,
které byly zmíněny - předložený materiál bude přepracován:

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Návrh na schválení

žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních
programech MČ Praha 10".
Hlasování k bodu č. 2:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 3
Usnesení bylo přijato.
Pan zastupitel Ing. Ladislav Koubek se nemohl účastnit hlasování o tomto bodu z důvodů technických
problémů s připojením.

bod č. 3 Návrh na přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a. s.
Pan předseda požádal paní radní doc. Ing. Lucii Sedmihradské, Ph.D., aby s daným bodem seznámila
členy Finančního výboru.
Předložený materiál, který mají členové Finančního výboru k dispozici, není kompletní, s tím, že již nyní
je materiál vypovídající, jelikož budou doplněny jen chybějící přílohy - Protokol o jednání komise dne
25.10. 2021, Stanovisko Finančního výboru a Stanovisko právního oddělení.
Hospodaření MČ Praha 10 se řídí rozpočtovými pravidly a musíme respektovat základní pravidlo, že
veškeré výdaje zahrnuté v rozpočtu jsou kryty. Výdaje v rozpočtu musejí být zahrnuty v plné výši, ale
nelze zapojit příjmy z obdržených dotací, a to i v případě, že jsou tyto příjmy zcela jisté (např. dotace
z Operačního programu Životní prostředí - 121. výzva na zateplení Základní školy Olešská a řada
dalších). Tento způsob zahrnování příjmů vytváří velký tlak na MČ Praha 10, aby docházelo k vytváření
rezerv finančních prostředků. I když jsou tvořeny tyto rezervy v dostatečné výši, v příštím roce je
pravděpodobné, že tyto rezervy nebudou dostačující vzhledem k velkému investičnímu záměru MČ
Praha 10.
Kontokorentní úvěr je krátkodobého charakteru. Smlouva s Českou spořitelnou, a. s., má trvání
dvanácti měsíců, tudíž se MČ Praha 10 nezadlužuje dlouhodobě.
Paní radní uvedla, že je názoru, že tento kontokorentní úvěr MČ Praha 10 v roce 2022 čerpat nebude.
Jedná se pouze o pojistku krátkodobého nesouladu mezi příjmy a výdaji - tedy čerpat daný úvěr
případně jen v řádu několika miliónů po dobu několika týdnů., jelikož dotace z MHMP, příjmy z daně
z nemovitých věcí budou připsány na bankovní účet MČ Praha 10 v různých časových termínech (1. část
příjmů z daně nemovitých věcí mají dorazit na MČ Praha 10 na přelomu července a srpna).
Kontokorentní úvěr by byl čerpán z důvodů případného krátkodobého nedostatku finančních
prostředků na bankovních účtech tak, aby investiční projekty byly plynule realizovány v roce 2022.
Současný návrh rozpočtu na rok 2022 tvoří investiční výdaje ve výši 30 % celkových výdajů a tento podíl
v příštím roce se ještě zvýší díky převedení dotací z MHMP na investiční projekty.
V rámci výběru poskytovatele kontokorentního úvěru bylo postupováno v rámci výjimky ze zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy MČ Praha 10 zadala maximální
otevřené řízení a byla připravena výzva, která shrnovala základní parametry úvěru (např. nulové
náklady při rezervaci zdrojů ze strany bankovního subjektu, úvěr je poskytnut bez zajištění). Výzva byla
uveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena a současně paní Ing. Kateřina Smělá,
vedoucí Odboru ekonomického, rozeslala komerčním bankám datovou zprávou informaci o
uveřejněné výzvě. V časovém termínu tří týdnů MČ Praha 10 obdržela tři nabídky od bankovních

6

PlO-441400/2021

subjektů. Ty byly vyhodnoceny stanovenou komisí a ta rozhodla, že nejlepší nabídku poskytla Česká
spořitelna, a. s. Posléze začala jednání s Českou spořitelnou, a. s., ohledně smlouvy o kontokorentním
úvěru s tím, že do těchto jednání bylo zapojeno Právní oddělení MČ Praha 10. Konečná verze smlouvy
je součástí předloženého materiálu. Dalším krokem je svolat komisi, která potvrdí výběr České
spořitelny, a. s., jako vítězného bankovního domu u této akce. Důležitou poznámkou je ještě výše
úrokové sazby, kterou nabídla Česká spořitelna, a. s. Jedná se o plovoucí sazbu overnight PRÍBOR +
marže bankovního subjektu a Česká spořitelna, a. s., nabídla marži mínus 0,06 %. To znamená, že MČ
Praha 10 si bude půjčovat finanční prostředky za úrok nižší než je stanovený O/N PRÍBOR na daný den.
V případě, že bude vůle tuto smlouvu prodloužit, bude muset Zastupitelstvo následně schválit dodatek
k dané smlouvě.

Pan předseda poděkoval paní radní za úvodní slovo k danému bodu a požádal členy Finančního výboru
o jejich dotazy.
Paní zastupitelka Mgr. Ivana Cabrnochová položila dotaz, zda daný materiál již projednala RMČ Praha
10. Na dotaz odpověděla paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Materiál je předkládán
nejdříve členům Finančního výboru, následně bude dán do RMČ k projednání a poté do ZMČ Praha 10.
Paní zastupitelka Mgr. Ivana Cabrnochová dále pokračovala s dotazy ohledně předložení možnosti
financování MČ Praha 10 kontokorentním úvěrem na jednání Finančního výboru před uveřejněním
poptávky, která byla uveřejněna 2.8.2021, konkrétně tedy proč Finanční výbor neprojednal dané téma
v předstihu. Proč tento bod projednává Finanční výbor až ve chvíli, kdy je vybrán subjekt, který
poskytne kontokorentní úvěr, který byl vybrán komisí. Proč se na půdě Finančního výboru
neprojednávalo dané téma ještě předtím, než bylo zahájeno dané řízení.
Paní zastupitelka dále připomněla, že na jaře letošního roku bylo řečeno, že Finanční výbor bude
projednávat témata v předstihu.
Paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., odpověděla na dané otázky s tím, že poslední Finanční
výbor byl na začátku června, kdy v dané chvíli byl tento proces na úplném začátku.

Do dané diskuze se zapojil pan zastupitel Ing. Jan Šnajdr, který daný bod projednal s kolegy z TOP 09.
Shodli se na tom, že v tomto případě byla role Finančního výboru upozaděna vzhledem ktomu, že
Finanční výbor má devět členů - reprezentativní zastoupení všech klubů, které jsou v Zastupitelstvu
MČ Praha 10. Očekávali by také, že dané téma bude projednáno mnohem dříve, a že daná procedura
není správná.
Pan předseda k tomu, co bylo řečeno, informoval členy Finančního výboru, že poslední Finanční výbor
byl 26. 5. 2021 a v té době dle paní radní byl tento bod na úplném začátku, tedy nebyl připraven
k diskuzi v rámci Finančního výboru.

Pan zastupitel Ing. Jan Šnajdr ještě zmínil, že se svými kolegy nezpochybňují právo zřídit kontokorentní
úvěr, který zajistí, že MČ Praha 10 bude mít dostatek finančních prostředků. Jen tento bod měl být
projednán mnohem dříve.
Do diskuze k projednanému bodu se zapojil pan Mgr. Václav Vlček, který na základě velmi dobře
napsané důvodové zprávy k danému materiálu hledal příklady jiných měst a obcí, která financovala
svůj rozpočet kontokorentním úvěrem. Daný finanční nástroj využívá poměrně velké množství obcí,
například Liberec, Jablonec nad Nisou, nebo České Budějovice.
Pan předseda poděkoval za položené dotazy a za diskuzi k danému bodu a na základě toho položil také
otázku týkající se důvodové zprávy předloženého materiálu. V důvodové zprávě je napsáno, že
v posledních pěti letech MČ Praha 10 měla ve svém rozpočtu investiční výdaje přes 25 %. Otázka
směřovala, zda dané výdaje tvoří takové investiční projekty, které byly zrealizovány.
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Na danou otázku odpověděla paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., s tím, že se jedná o
skutečná čísla, tedy to, co se skutečně v rozmezí let 2016 - 2020 zrealizovalo v rámci investičních
výdajů. Veškeré údaje v důvodové zprávě vycházejí z reálných čísel.
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 „Návrhem na přijetí kontokorentního úvěru od

České spořitelny, a. s."

Hlasování k bodu č. 3:
Pro: 6
Proti: 3
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Pan zastupitel Ing. Ladislav Koubek se účastnil hlasování, jelikož byl řádně připojen ze vzdáleného místa
k jednání Finančního výboru.

Paní zastupitelka Mgr. Ivana Cabrnochová požádala o zapsání jmenovitého hlasování do zápisu.
Pro: 6 - Ing. Roman Bulíček, Ing. Ladislav Koubek, Ing. Milan Maršálek, Ing. Ivan Mikoláš,
Mikuláš Pobuda, Mgr. Václav Vlček
Proti: 3 - Mgr. Ivana Cabrnochová, Martin Kostka, Ing. Jan Šnajdr
Zdržel se: 0

bod č. 4 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 201
Pan předseda požádal paní radní doc. Ing. Lucii Sedmihradské, Ph.D., aby s daným bodem seznámila
členy Finančního výboru.
Předložený materiál také ještě neprojednala RMČ Praha 10 a jedná se o návrh na změnu rozpočtu, kdy
MČ Praha 10 zapojuje do rozpočtu příjmy na základě dvou smluv o spolupráci s developery, kdy
prostředky jsou rozděleny v poměru 1:2 (1 díl jde na Územní rozvoj, vzhled obcí a veřejnou zeleň a 2
díly jdou na základní školy). Jelikož je vysoce nepravděpodobné, že dané finanční prostředky budou
v letošním roce vyčerpány, daná změna rozpočtu zapojuje dané finanční prostředky pouze na straně
příjmů - snižuje se schodek rozpočtu na rok 2021, s tím, že ve zmiňovaném poměru budou zapojeny
do rozpočtu v roce 2022. Příjmy v letošním roce budou zvýšeny o cca 40 000 000 Kč a schodek bude ve
stejné výši snížen.
Pan předseda poděkoval paní radní za představení daného bodu a požádal členy Finančního výboru o
jejich dotazy.

Paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., k danému bodu ještě dodala, že paní Marie Šustová,
vedoucí Oddělení rozpočtu Odboru ekonomického, vymyslela jednoduchý a flexibilní systém
v označování přijatých finančních prostředků od developerů. Každý subjekt, který poskytne finanční
prostředky v rámci spolupráce s MČ Praha 10, bude označen třímístným kódem začínajícím číslicí 7 a
analogicky na straně výdajů bude označen čtyřmístným kódem začínajícím také číslicí sedm - snadná
identifikace využití prostředků u jednotlivých developerů.

Jelikož k danému bodu nebyly již položeny žádné dotazy nebo připomínky, pan předseda navrhl
hlasovat o usnesení k danému bodu, které zní:
8
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Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Návrh změny

rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021".
Hlasování k bodu č. 4:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 3
Usnesení bylo přijato.
Pan zastupitel Ing. Ladislav Koubek se nemohl účastnit hlasování o daném bodu, protože se vyskytly
technické problémy s připojením.

bod č. 5 Různé
Paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., v daném bodě informovala členy Finančního výboru
ohledně stavu přípravy rozpočtu na rok 2022. V současné době je rozpočet na rok 2022 těsně před
dokončením - tabulková část, komentáře. Je předpoklad, že se rozpočet bude projednávat na jednání
Finančního výboru dne 22. 11. 2021 od 15:00 za přítomnosti vedoucích odborů a radních s tím, že
Finanční výbor bude otevřen i široké veřejnosti. Ostatní výbory budou projednávat tu část rozpočtu na
rok 2022, která se jich přímo dotýká.

Pan předseda doplnil, že příští jednání Finančního výboru, ve kterém se bude projednávat rozpočet na
rok 2022, bude probíhat ve Středisku územního rozvoje. Pan předseda dále informoval členy
Finančního výboru, že termíny Finančního výboru na rok 2022 nemohly být ještě pevně stanovené,
protože nejsou pevně stanovená zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 na rok 2022.
Na závěr bylo domluveno, že materiály v tištěné podobě budou k dispozici pouze pro ty členy
Finančního výboru, kteří o ně projeví zájem.

Součástí tohoto zápisu je

-

usnesení výboru FiV/5/1 ze dne 20.10. 2021

-

usnesení výboru FiV/5/2 ze dne 20.10. 2021

-

usnesení výboru FiV/5/3 ze dne 20.10. 2021

-

usnesení výboru FiV/5/4 ze dne 20.10. 2021

Příloha:
-

Prezenční listina
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ověřovatel

Datum vyhotovení zápisu: 27.10. 2021
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USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV/5/1 ze dne 20.10. 2021

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10
souhlasí

s předloženým materiálem „Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2021 - 0021 Životní
prostředí".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Číslo tisku:
PlO-441400/2021

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV/5/2 ze dne 20.10. 2021

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí
s předloženým materiálem „Návrh na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů

porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Číslo tisku:
PlO-441400/2021

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV/5/3 ze dne 20.10. 2021

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s „Návrhem na přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a. s.".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Číslo tisku:
PlO-441400/2021

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV/5/4 ze dne 20.10. 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:
P10-441400/2021

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@prahalO.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
• 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
1.11. 2020

