PlO-487015/2021
Z Á P I S č. 6/2021
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10
konaného dne 22.11. 2021 od 15:00 ve Středisku územního rozvoje, v přízemí budovy B,
ÚMČ Praha 10

Přítomní členové výboru: Ing. Roman Bulíček, Martin Kostka, Ing. Ivan Mikoláš, Mikuláš Pobuda,
Ing. Jan Šnajdr, Mgr. Václav Vlček
Mgr. Ivana Cabrnochová se připojila k jednání v cca 15:23
On-line členové výboru: Ing. Ladislav Koubek, Ing. Milan Maršálek

Hosté: Renata Chmelová, doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., Mgr. Michal Kočí, Olga Koumarová,
Mgr. Tomáš Urbánek, Mgr. Tomáš Procházka, Bc. Pavel Petřík, Bc. Martin Pecánek,
Ing. Kateřina Smělá, Marie Šustová, Ing. Nataša Pethoová, Ing. Jiří Kreisinger, Eva Lexová,
Ing. Eva Zárybnická, Bc. Ivona Bauerová, Ing. Renata Šrámková
On-line hosté: MgA. David Kašpar

Předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 zahájil jednání v cca 15:05, přivítal přítomné
členy Finančního výboru, radní, zaměstnance ÚMČ Praha 10 a hosty a po kontrole prezenční listiny
konstatoval, že je přítomno 8 členů Finančního výboru, a tím je výbor usnášeníschopný.

Jako ověřovatele zápisu pan předseda navrhl pana zastupitele Mikuláše Pobudu, který s návrhem
souhlasil.
Hlasování o ověřovateli zápisu:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pan zastupitel Mikuláš Pobuda byl zvolen ověřovatelem zápisu.
Pan předseda se ještě v rychlosti vrátil k organizační stránce jednání Finančního výboru, kdy pan
zastupitel Ing. Ladislav Koubek, pan zastupitel Ing. Milan Maršálek a pan místostarosta
MgA. David Kašpar jsou připojeni k jednání ze vzdáleného místa pomocí videokonference.
Jednání Finančního výboru je přístupné pro všechny hosty z řad občanů, kteří se mohou účastnit
jednání ze vzdáleného místa, a to pomocí odkazu, který je na webových stránkách MČ Praha 10 v sekci
Finančního výboru.

Dále pan předseda navrhl program jednání:
bod č. 1 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022
bod č. 2 Různé

Hlasování o programu:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Program byl schválen.
V rámci organizace ještě pan předseda upozornil přítomné, že při prezentaci, při pokládání dotazů
a doplňujících informací je důležité používat mikrofon kvůli pořizovanému záznamu.
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bod č. 1 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022

Pan předseda na úvod projednávání tohoto bodu požádal paní Renatu Chmelovou, starostku
MČ Praha 10, o úvodní slovo.

Paní starostka v úvodním slovu zmínila, že v rámci daného materiálu předkládán nejen návrh rozpočtu
a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022, ale také návrh Akčního plánu MČ Praha 10 na rok
2022 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 10 na období 2023 - 2027.
Na jednání Finančního výboru je tradičně možnost podrobného projednání předložených návrhů
za přítomnosti členů Rady MČ Praha 10 a správců jednotlivých kapitol.
V případě, že Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválí rozpočet v předpokládaném termínu,
16. prosince 2021, bude návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022
předložen Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 20. prosince 2021. Tím MČ Praha 10 již potřetí bude
hospodařit v novém roce bez rozpočtového provizoria.
Paní starostka dále zmínila, že současné vedení MČ Praha 10 přijalo řadu nepopulárních a obtížných
rozhodnutí, a to proto, aby MČ Praha 10 poskytovala dlouhodobě udržitelné kvalitní veřejné služby
pro občany a pro další rozvoj městské části, což je směr, který je zahrnut v předloženém návrhu
rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2022.
Pan předseda poděkoval paní starostce
doc. Ing. Lucii Sedmihradské, Ph.D.

za

úvodní

slovo

a

předal

slovo

paní

radní

Základní parametry návrhu rozpočtu na rok 2022 jsou:
•
navrhované celkové příjmy činí 1 051 289 tis. Kč,
• navrhované celkové výdaje činí 1 304 926 tis. Kč,
• z čehož vyplývá schodek v celkové navrhované výši 253 637 tis. Kč.
Navrhovaný schodek je kryt částečně přebytky z minulých let (123 637 tis. Kč) a případným
kontokorentním úvěrem (130 000 tis. Kč), který byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha 10
dne 15. 11.2021.
Oproti minulým letům jsou do návrhu rozpočtu roku 2022 více zapojeny
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, konkrétně se jedná o 400 000 tis. Kč. V letech 2019
a 2020 nebyly finanční prostředky z hospodářské činnosti do rozpočtu převedeny a letos se také žádný
převod neočekává.
Vývoj běžných výdajů vykazuje mírný nárůst, který je způsobem jednak nárůstem osobních výdajů
(kapitola rozpočtu 0091 - Vnitřní správa) a jednak nárůstem výdajů na opravy (kapitola rozpočtu 0021
- Životní prostředí a metodická změna v rámci financování oprav z rozpočtu nikoliv z hospodářské
činnosti v kapitolách 0081 a 0081).

Plán zdaňované činnosti na rok 2022 očekává:
• výnosy ve výši 542 446,90 tis. Kč,
• náklady ve výši 346 075 tis. Kč,
• z čehož vyplývá kladný hospodářský výsledek - zisk ve výši 196 371,9 tis. Kč.
Plán zdaňované činnosti bude představen v souvislosti s jednotlivými kapitolami rozpočtu, které mají
krom rozpočtu také zdaňovanou činnost.
Zdaňovaná činnost prošla řadou změn, protože některé činnosti, které byly hrazeny z hospodářské
činnosti (zdaňované činnosti), byly převedeny do rozpočtu:
1. v roce 2019 změna správy areálu volného času Gutovka,
2. v roce 2020 byl převeden úklid veřejných prostranství,
3. v roce 2021 byla převedena větší část mezd
osobní náklady budou financovány v roce 2022 v poměru 22 % ze zdaňované činnosti
a 78 % z činnosti hlavní (rozpočtu),
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4.

opravy objektů bez hospodářské činnosti - negenerující výnosy pro MČ Praha 10

Paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., po představení úvodní části návrhu rozpočtu a plánu
zdaňované činnosti na rok 2022 navázala na prezentování kapitoly 0011 - Územní rozvoj, jelikož pan
Ing. arch. Martin Valovič nemohl být přítomen na jednání Finančního výboru z důvodu čerpání řádné
dovolené.

Z hlediska běžných výdajů vykazuje kapitola 0011 - Územní rozvoj podobný charakter jako v roce 2021,
tedy běžné výdaje budou využity:
• na financování běžných činností odboru,
• připomínkování metropolitního plánu.
Nicméně oproti minulým rokům nezahrnuje rozpočet kapitoly výdaje na participativní rozpočet.
Z hlediska investičních výdajů je plánována v roce 2022 řada investičních projektů, za zmínku stojí:
• pokračování přípravy Studie revitalizace veřejných prostor,
• příprava Revitalizace dílčích generelů veřejných prostranství,
• zahájení Revitalizace vybraných lokalit toku Botiče,
• zahájení Revitalizace Strašnické.
Paní radní v prezentaci rozpočtu této kapitoly upozornila, že v této kapitole jsou postupně zapojovány
finanční prostředky (dary), které MČ Praha 10 získala na základě podepsaných smluv o spolupráci
v rámci metodiky účasti soukromého sektoru na veřejných výdajích. Všechny takto získané výdaje jsou
označeny účelovým znakem (ÚZ) ve formátu 7XXX, například v této kapitole jsou označeny takto dva
projekty s účelovým znakem (ÚZ) 7013 - Revitalizace vybraných lokalit toku Botiče
a Revitalizace Strašnická.

Kapitola rozpočtu 0011 - Územní rozvoj nemá svůj tzv. „protipól" ve zdaňované činnosti.
Po představení kapitoly 0011 - Územní rozvoj se přihlásil o slovo pan zastupitel Ing. Jan Šnajdr
s dotazem týkající se spoluúčasti privátního sektoru. Konkrétně se dotaz týkal toho, zda jsou
do rozpočtu zapojeny konkrétní dobrovolné příspěvky od developerů, nebo zda se MČ Praha 10
zapojila do tzv. PPP projektů.
Paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., na položený dotaz odpověděla, že do rozpočtu
MČ Praha 10 jsou zapojeny finanční prostředky od developerů dle schválené metodiky „Spoluúčast
privátního sektoru na veřejných výdajích".

Paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., dále pokračovala v prezentování kapitoly 0031 Doprava, jelikož pan místostarosta PaeDr.
Martin Sekal čerpal řádnou dovolenou
a paní 1. místostarostka zatím nebyla přítomna na prezentování kapitoly 0021-Životní prostředí.
Kapitola rozpočtu 0031 - Doprava se od minulých let výrazně změnila. V současné době
je Odbor dopravy samostatným odborem na ÚMČ Praha 10, u kterého nabíhají nové činnosti.
Hlavní město Praha již druhý rok začíná realizovat odlišný způsob realizace chodníkového programu,
což představuje nejvyšší navýšení běžných výdajů, kdy nejvyšší částka 10 000 tis. Kč je alokována
na opravy a udržování v oblasti chodníkového programu. Ostatní výdaje souvisí s činnostmi odboru,
s nákupem drobného materiálu a s konzultačními, poradenskými a právními službami.

Investiční výdaje dané kapitoly lze rozdělit do dvou oblastí:
1) parkovací kapacity,
2) chodníkový program - v případě rekonstrukcí
3

PlO-487015/2021
Objemově
nejvýznamnější
investiční
projekt,
Parkovací
kontejnery,
byl
prezentován
na Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky a jedná se o investiční projekt, u kterého je
předpoklad, že se v průběhu dalších let jeho rozpočet bude navyšovat, a to z důvodu potřeby
navyšování parkovacích kapacit na území městské části.
Otázkou do budoucna je, jak bude fungovat nový chodníkový program, kdy městská část má zajistit
kompletní přípravu oprav a rekonstrukcí a následně se podílet ve výši 50 % na finálních výdajích.
Po představení kapitoly 0031 - Doprava se o slovo přihlásil pan zastupitel Ing. Jan Šnajdr. Pan zastupitel
zmínil, že v minulých volebních obdobích městská část přispívala TSK nad roční limit objemu chodníků,
jelikož daný stanovený limit byl nedostatečný z důvodu nedostatku finančních prostředků TSK.
Znamená to tedy, že v rámci nového chodníkového programu, byly dané limity zrušené, a tedy městská
část přispívá polovinou výdajů na rekonstrukci všech chodníků na území MČ Praha 10?

Na daný položený dotaz odpověděl pan zastupitel Ing. Milan Maršálek. V návaznosti na avizovanou
změnu metodiky hlavního města Prahy v roce 2019 byla MČ Praha 10 v roce 2020 seznámena s novou
metodikou v rámci chodníkového programu, kdy hlavní město Praha bude přispívat na rekonstrukce
chodníků ve výši 50 %. Městské části si mají vytvořit tzv. databázi, posílat svoje návrhy a vypracovat
studii proveditelnosti na základě, které hlavní město Praha bude upřednostňovat chodníky, které bude
spolufinancovat. Projekty, které nebudou vybrány vdaném roce hlavním městem, budou uloženy
do tzv. zásobníku do budoucích let.

Jelikož nebyly již ke kapitole 0031 - Doprava žádné dotazy, bylo slovo předáno panu místostarostovi
MgA. Davidu Kašparovi, aby představil kapitolu 0041-Školství.
Návrh rozpočtu na rok 2022 kapitoly 0041 - Školství je navýšen o cca 4 000 tis. Kč oproti schválenému
rozpočtu kapitoly v roce 2021. Nárůst v dané kapitole je rozptýlen do několika oblastí,
zejména v provozních nákladech a příspěvcích pro jednotlivé školy a školky, které reflektují aktuální
situaci a potřeby daných organizací. V rozpočtu na rok 2022 je zachována stejná výše finančních
prostředků na pobyty dětí v rámci škol v přírodě jako v roce 2021 a na provozní příspěvek
KD Barikádníků.
Pan předseda poděkoval panu místostarostovi MgA. Davidu Kašparovi za představení návrhu rozpočtu
v kapitole 0041 - Školství a předal slovo paní radní doc. Ing. Lucii Sedmihradské, Ph.D., která se
přihlásila s doplněním ke kapitole 0041 - Školství a ke kapitole 0031 - Doprava.

V rámci plánu zdaňované činnosti na rok 2022 má kapitola/Odbor školství naplánované výnosy
v celkové výši 8 433,60 tis. Kč, které souvisí s nájemným budov, které je hrazené příspěvkovými
organizacemi.
U kapitoly/Odboru dopravy v plánu zdaňované činnosti na rok 2022 jsou zapojeny výnosy ze zón
placeného stání ve výši 15 000 tis. Kč (jedná se o odhad). V letošním roce tyto výnosy nebyly zapojeny
do plánu zdaňované činnosti, jelikož nebyl příliš jasný postup, jakým Magistrát hlavního města Prahy
dané finanční prostředky zasílá městským částem. Nicméně by v roce 2021 ze zón placeného stání měla
MČ Praha 10 obdržet odhadem kolem 9 000 tis. Kč.

Jelikož ke kapitole 0041 - Školství nebyly položeny žádné dotazy od přítomných členů
Finančního výboru, hostů a veřejnosti, byl požádán pan radní Mgr. Michal Kočí o představení kapitoly
0051 - Sociální věci.

Pan radní představil rozpočet Odboru sociálního, kdy daná kapitola na příští rok počítá s výdaji
v celkové výši 96 724 tis. Kč. Nejvýznamnější položky dané kapitoly jsou:
1) provozní příspěvek pro CSOB v celkové výši 83 785 tis. Kč,
2) provozní příspěvek LDN v celkové výši 2 000 tis. Kč,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

na § 4351 a § 3524 jsou alokovány finanční prostředky na audity obou uvedených
příspěvkových organizací (CSOP a LDN) ve výši 150 tis. Kč,
příspěvek na pěstounskou péči ve výši 2 079 tis. Kč,
dotační program na paliativní péči ve výši 1 200 tis. Kč,
dary dětem s hendikepem, držitele ZTP/P ve výši 1 200 tis. Kč,
zajištění terénního programu pro děti a mládež ve výši 700 tis. Kč,
dary na provoz tísňové péče ve výši 300 tis. Kč.,
sociální pohřby ve výši 600 tis. Kč,
ocenění a poděkování dárcům krve ve výši 170 tis. Kč,
provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v celkové výši 2 500 tis. Kč (nově v rozpočtu)
- nyní se čeká na vyjádření paní Mgr. Mileny Johnové, radní HMP, respektive Zastupitelstva
HMP, o zařazení tohoto zařízení do krajské sítě služeb, respektive do střednědobého plánu
sociálních a návazných služeb, který má být projednán na prosincovém zasedání Zastupitelstva
HMP,
sociálně-právní ochrana dětí v celkové výši 525 tis. Kč.,
terénní program pro osoby bez přístřeší v celkové výši 240 tis. Kč.,
mediace a právní poradenství v celkové výši 300 tis. Kč.,
drogová prevence v celkové výši 90 tis. Kč,
prevence kriminality v celkové výši 280 tis. Kč,
komunitní plánování a návazné aktivity v celkové výši 599 tis. Kč,
posudky pro pracovníky OSPOD ve výši 6 tis. Kč,
na dotace v oblasti sociální a zdravotní je vyčleněno 10 800 tis. Kč.

Pan předseda poděkoval za prezentaci kapitoly 0051
Mgr. Michalu Kočímu a požádal o dotazy k dané kapitole.

-

Sociální

věci

panu

radnímu

O slovo se přihlásil pan zastupitel Mgr Václav Vlček, který položil dotaz týkající se finančního hlediska
v případě, že nízkoprahové zařízení pro děti a mládež by bylo zařazeno do střednědobého plánu
sociálních a návazných služeb.
Na položený dotaz odpověděl pan radní Mgr. Michal Kočí. V případě, že nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež by bylo zařazeno do střednědobého plánu sociálních a návazných služeb, provozovatel tohoto
zařízení, což je YMCA Praha, by mohl žádat o dotace z rozpočtu hlavního města Prahy, a tím ušetřit
finanční prostředky MČ Praha 10.

Pan předseda poděkoval za položený dotaz, a jelikož již žádný dotaz nebyl položen, pan předseda ještě
jednou poděkoval za prezentaci kapitoly 0051 - Sociální věci a předal slovo panu místostarostovi
MgA. Davidu Kašparovi, aby představil kapitolu 0061 - Kulturu a volný čas.
Daná kapitola rozpočtu drží trend, který byl započat při nástupu současného vedení na MČ Praha 10.
Je to trend, kdy Odbor kultury a projektů je vnímán jako servisní středisko, nikoliv jako agentura
pro pořádání masových akcí. Konkrétně to znamená, aby se dařilo alokovat, převést, finanční
prostředky přímo z rozpočtu Odboru na dotace tak, aby směřovaly přímo těm subjektům, kteří kulturu
realizují. Tím dochází k tomu, že finanční prostředky nejsou spotřebovávány přímo ÚMČ Praha 10.
V rozpočtu na rok 2022 došlo ke snížení o 200 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2021,
nicméně struktura zůstává shodná s rozpočtem roku 2021. V navrhovaném rozpočtu na rok 2022
obsahuje cca 2 000 tis. Kč z celkových 7 260 tis. Kč na různé kulturní akce, které zajišťuje přímo
ÚMČ Praha 10 například Dětský den, Vánoční trhy a řadu dalších.

Pan předseda poděkoval za představení kapitoly 0061 - Kultura a volný čas, a jelikož nebyly k dané
kapitole žádné dotazy a zatím nedorazila 1. místostarostka Ing. Jana Komrsková, pan předseda požádal
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paní radní doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D., o představení kapitoly 0063 - Projekty MČ Praha 10,
kapitoly 0064 - Veřejná finanční podpora a kapitoly 0065 - Správa kulturních objektů MČ Praha 10.
V kapitole rozpočtu 0063 - Projekty MČ Praha 10 na rok 2022 oproti roku 2021 dochází k poměrně
výraznému navýšení výdajů za ostatní záležitosti sdělovacích prostředků. V dané kapitole jsou
alokovány výdaje Tiskového oddělení včetně vydávání měsíčníku Praha 10. V roce 2020 bylo vydávání
a distribuce časopisu financováno ze zdaňované činnosti v Odboru kultury a projektů. Na základě
doporučení při přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 za rok 2021 byla metodika upravena tak,
aby hlavní činnost hradila výdaje na daný časopis ve výši 94 % a hospodářská činnost (zdaňovaná
činnost) hradila náklady ve výši 6 % v návaznosti na vydávaný časopis městskou částí. Hlavní důvod
změny metodiky (Příkaz tajemnice) spočívá vtom, že v měsíčníku se nachází placená inzerce,
která generuje určité výnosy. Není však adekvátní, aby proti výnosům, které plynou z 6 % tištěné
plochy, byly postaveny náklady na celý měsíčník. Výnosy z placené inzerce budou součástí zdaňované
činnosti.

Kapitola 0064 - Veřejná finanční podpora je kapitolou rozpočtu, která je určena k financování
poskytovaných dotací MČ Praha 10 ve čtyřech oblastech:
1) Kultura - alokace finančních prostředků na rok 2022 v celkové výši 6 500 tis. Kč,
2) Sport, mládež a volný čas - alokace finančních prostředků na rok 2022 v celkové
výši 10 120 tis. Kč,
3) Sociální a zdravotní oblast - alokace finančních prostředků na rok 2022 v celkové
výši 10 800 tis. Kč,
4) Ochrana životního prostředí - alokace finančních prostředků na rok 2022 v celkové
výši 1 000 tis. Kč.
Současně jsou v této kapitole na rok 2022 alokovány finanční prostředky na zásobník projektů
v celkové výši 1 000 tis. Kč a 500 tis. Kč na dotační program v oblasti kulturních památek.
Z hlediska zdrojů jsou výdaje v této kapitole částečně kryty příjmy z výherních hracích přístrojů (VHP),
které jsou označeny účelovým znakem (ÚZ) 98 stím, že z těchto finančních prostředků (dotačních
prostředků) lze hradit výdaje související se sportem, kulturou, sociálními a zdravotními projekty.
Kapitola 0065 - Správa kulturních objektů MČ Praha 10, která je určena na činnosti, které související
s Čapkovou vilou a s dalšími kulturními památkami a kulturně hodnotnými objekty. Nejvýznamnější
projekt na rok 2022 v oblasti kulturních objektů není v kapitole 0065, ale v kapitole 0082 Správa majetku, a jedná se o opravu novostrašnické Červenkovy kaple ve výši 6 000 tis. Kč. Projekt byl
dlouhodobě připravován Odborem kultury a projektů (kapitola 0065), nicméně realizace daného
projektu bude zajištěna Odborem majetkoprávním (kapitola 0082).

Jelikož
k daným
kapitolám
rozpočtu
nebyly
žádné
dotazy,
paní
radní
doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., pokračovala v představení kapitoly 0081 - Obecní majetek,
jelikož pan místostarosta Ing. Petr Beneš nebyl přítomen na jednání.
Běžné výdaje návrhu rozpočtu na rok 2022 kapitoly 0081 - Obecní majetek jsou podobné jako
ve schváleném rozpočtu roku 2021 a zahrnují finanční prostředky např.:
• 6 250 tis. Kč na bytové hospodářství - určeny na opravy bytů a nebytových prostor (ve výši
3 300 tis. Kč), na údržbu terasy v Uzbecké ulici (ve výši 450 tis. Kč) a jako rezerva na výdaje
související se správou volných bytů v SVJ (ve výši 2 500 tis. Kč), které na základě předchozí
kontroly z MHMP nelze účtovat do zdaňované činnosti.
• na veškerá pojištění, která má MČ Praha 10 uzavřena.
Investiční výdaje v návrhu rozpočtu této kapitoly na rok 2022 zahrnují:
• technické zhodnocení bytů a nebytových prostor ve výši 5 000 tis. Kč,
• rekonstrukce nebytových prostor ve výši 2 500 tis. Kč.
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V rámci plánu zdaňované činnosti na rok 2022 této kapitoly je nejvýznamnější položka Opravy
a udržování, ve které je alokováno 60 000 tis. Kč určených na opravy volných bytů, které jsou
realizovány přímo ÚMČ Praha 10. Celkově celá skupina Opravy a udržování v Odboru bytů
a nebytových prostor včetně správních firem má naplánované náklady ve výši 112 640 tis. Kč, což je
podobné jako v minulých letech.
Pan předseda poděkoval paní radní doc. Ing. Lucii Sedmihradské, Ph.D., za představení několika
kapitol rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2022, a jelikož nebyl položen žádný dotaz,
požádal paní radní Olgu Koumarovou k představení kapitoly 0082 - Správa majetku a kapitoly 0083 Správa majetku (1511).
Kapitoly rozpočtu 0082 a 0083 na rok 2022 mají obrácenou výši alokovaných finančních prostředků
oproti roku 2021, protože se podařilo v roce 2021 dokončit řadu důležitých investičních projektů
v rámci kapitoly 0082, např.:
• Rekonstrukce polikliniky Malešice,
• komunitní centrum,
• nízkoprahové zařízení,
• kino Vzlet.

V kapitole 0082 - Správa majetku je na rok 2022 v návrhu rozpočtu alokováno 37 000 tis. Kč
na investiční výdaje, které obsahují například tyto nejdůležitější investiční projekty:
• zahájení rekonstrukce Čapkovy vily,
• rekonstrukce kotelny LDN Vršovice,
® rekonstrukce výtahů v bytových domech.
V kapitole 0083 - Správa majetku (1511) jsou pro rok 2022 tyto největší investiční projekty:
• výstavba MŠ Bajkalská - výše alokovaných finančních prostředků činí 100 000 tis. Kč,

zahájení výběrového řízení Rekonstrukce secesní školy Strašnická - výše alokovaných
finančních prostředků je v řádu nižších milionů Kč, protože na daný investiční projekt byla
získána dotaze z MHMP ve výši 80 000 tis. Kč.
V rámci dané kapitoly se i nadále pokračuje se zateplováním mateřských (např. MŠ U Roháčových
kasáren) a základních škol. Jsou přesunuty finanční prostředky z letošního roku do roku 2022
na ZŠ Olešská kvůli problémům se stavebními materiály, proto bude daný investiční projekt realizován
až v roce 2022. V roce 2022 bude dokončena rekonstrukce MŠ Jasmínová. Další důležitým projektem
je zkapacitnění ZŠ Hostýnská, kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci,
jelikož na této základní škole lze zvýšit kapacitu až o 810 žáků, což je velmi žádoucí kvůli demografické
křivce struktury obyvatel. Za zmínku dále stojí investiční projekt Rekonstrukce školní jídelny
ZŠ Břečťanova, což obsahuje nejen rekonstrukci školní jídelny, ale i její zkapacitnění, protože
ZŠ Břečťanova bude druhá základní škola, u které dojde k navýšení kapacity počtu žáků. Bude zahájen
dlouho odkládaný investiční projekt na Propojení křídel a sanace u ZŠ U Vršovického nádraží a plánuje
se zahájení Rekonstrukce jeslí Jakutská, protože objekt jeslí je ve velmi špatném technickém stavu.
•

Pan předseda poděkoval paní radní Olze Koumarové za představení kapitol 0082 - Správa majetku
a 0083 - Správa majetku (1511).

S dotazem se přihlásil pan zastupitel Martin Kostka, který se zeptal na KD Barikádníků. Dostal se týkal
toho, zda již jsou nějaké nové informace ohledně odsvěření KD Barikádníků z majetku MČ Praha 10,
jelikož MHMP o tento kulturní dům projevil zájem. Pan zastupitel se na tuto problematiku zeptal
z důvodu plánu investovat do tohoto kulturního domu cca 4 000 tis. Kč.
A dále se zeptal na Rekonstrukci domu u Vršovického nádraží 30/30 v návaznosti na využití. Dům je
v současné době prázdný a pana zastupitele zajímalo, zda je již nějaké vyjádření ze strany MHMP,
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zda má již rozhodnuto, kdo se do tohoto domu bude stěhovat (zda osoby sociálně slabé, zda dané byty
budou obsazeny úředníky, policisty nebo zdravotníky), jelikož v rozpočtu na rok 2022 se do tohoto
domu bude investovat 1 700 tis. Kč.

Na dané dotazy zareagovala paní radní Olga Koumarová. V návaznosti na obsazenost domu
U Vršovického nádraží 30/30 nemohla odpovědět, jelikož toto spadá do kompetence pana
místostarosty Ing. Petra Beneše, který nebyl na jednání Finančního výboru přítomen. V návaznosti
na alokované finanční prostředky na daný dům (1 700 tis. Kč) paní radní odpověděla, že tyto finanční
prostředky budou využity na prostor v tomto době, o který projevil zájem MHMP v návaznosti
na Dětské centrum Paprsek. Na základě stanoviska právníků od MHMP musí být tento prostor pro dané
centrum zkolaudován jako byt a MČ Praha 10 má tento prostor zkolaudovaný jako prostor nebytový.
MČ Praha 10 musela udělat změnu projektové dokumentace, budou se provádět stavební úpravy

a bude se rekolaudovat na byt, aby Dětské centrum Paprsek mohl mít na daném prostoru týdenní
odlehčovací službu pro rodiče s dětmi, kdy tato služba je velmi potřebná, a proto MČ Praha 10 vyšla
v tomto ohledu vstříc přesto, že jsou tyto výdaje financovány z rozpočtu MČ Praha 10. A následně se
pro lepší pronajímatelnost dané budovy dodatečně nechávají oddělovat měření elektroinstalace,
vody a topení tak, aby se prostory vdané budově mohly pronajímat odděleně. Bytové jednotky
vdaném domě by MHMP přenechal k pronajímání městské části, protože prý je MHMP zatím nemá
žádné zájemce, kteří by si je chtěli pronajmout.
Co se týče KD Barikádníků tak opravy na daném kulturním domu byly naprojektovány z důvodu
prohořelého krovu, velmi špatného technického stavu oken, kanalizace a celkově všech sítí.
Dané alokované finanční prostředky pro KD Barikádníků je tedy z důvodu oprav daného objektu.
K danému tématu v rámci odsvěření KD Barikádníků ještě řekl několik informací pan zastupitel
Mgr. Václav Vlček. Zatím je na stole dopis od paní MgA. Hany Třeštíkové, radní HMP, kdy je odsvěření
pouze v rovině záměru a orgány MČ Praha 10 se tímto teprve budou zabývat v dalších týdnech.
Například v příštím týdnu (29.11. 2021) se tímto bodem bude zabývat Výbor pro kulturu,
sport a volnočasové aktivity.
Pan předseda poděkoval za představení daných kapitol a za danou diskuzi, a jelikož žádný dotaz
již nebyl k daným kapitolám položen, požádal paní radní doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D.,
o pokračování v představování kapitoly 0091 - Vnitřní správa.

Paní radní před představením kapitoly 0091 - Vnitřní správa doplnila informace o plán zdaňované
činnosti kapitoly 0082 - Správa majetku.
Odbor majetkoprávní, který má ve své působnosti plán zdaňované činnosti v rámci Správy majetku,
bude realizovat opravy a udržování v rozsahu 70 000 tis. Kč, většina z této výše bude využita v oblasti
škol a školek. Ve srovnání s loňským rokem je patrný přesun nákladů v rámci oblasti opravy a udržování.
Očekávané výnosy z prodeje majetku jsou naplánované na rok 2012 ve výši 211 178,30 tis. Kč podrobné členění lze najít v komentáři k dané kapitole (byty a nebytové prostory, pozemky,
bytové domy a nebytové objekty). Po velkém zpoždění při prodeji majetku v roce 2020 z důvodu
pandemie COVID-19 dochází „k dohání" plánu prodeje majetku, který byl v roce 2020 odložen.

Kapitola 0091 - Vnitřní správa, Odbor hospodářské správy, v rámci návrhu rozpočtu na rok 2022
vykazuje poměrně velké navýšení běžných výdajů, který je zapříčiněn nárůstem výdajů za platy
a povinným pojištěním zaměstnanců ÚMČ Praha 10. Daný nárůst těchto výdajů souvisí především
s vytvořením rezervy pro případný nárůst tarifů pracovníků ÚMČ Praha 10. Dále se MČ Praha 10 začala
připravovat na povinnost převzít agendu přestupků z MHMP. Návrh rozpočtu na rok 2022 v této
kapitole také počítá s výdaji na „odchodné" pro Zastupitele, což souvisí s volbami v roce 2022
do Zastupitelstva MČ Praha 10. V rámci příštího volebního roku je naplánován ještě důležitý výdaj
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týkající voleb označený jako „Zastupitelstva obcí a ZHMP, Senátu PČR" ve výši 4 040 Kč, který s velkou
pravděpodobností nebude celý vyčerpán, protože MČ Praha 10 na volby dostává dotace.
V rámci plánu zdaňované činnosti je patrné uplatnění metodiky členění výdajů/nákladů mezi hlavní
činnost a zdaňovanou činnost, kdy výdaje/náklady, u kterých není možné jednoznačně určit,
z které činnosti budou hrazeny (např. nákup energií), jsou hrazeny poměrem 78 % (hlavní činnost)
ku 22 % (zdaňovaná činnost). Současně u některých položek (např. nákup drobného majetku) jsou
veškeré výdaje hrazeny pouze z hlavní činnosti z důvodu velmi složité administrativy v návaznosti
na správné stanovování procentuálního podílu mezi oběma činnostmi. Rok 2022 bude druhým rokem,
kdy MČ Praha 10 tuto metodiku používá.

Jelikož nebyly položeny žádné dotazy ke kapitole 0091 - Vnitřní správa, paní radní
doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., se vrátila k představení kapitoly 0021 - Životní prostředí
a kapitoly 0063 - Sport z důvodu nepřítomnosti paní 1. místostarostky Ing. Jany Komrskové.

V kapitole rozpočtu 0021-Životní prostředí pro rok 2022 dochází ke změnám oproti roku 2021 v rámci
běžných a investičních výdajích.
V běžných výdajích jsou dva hlavní zdroje nárůstu těchto výdajů:
1. plné naběhnutí smluv s firmami, které poskytují úklid a péči o zeleň - Odbor životního prostředí
přesněji odhadl výdaje spojené s danými službami na rok 2022,
2. navýšení výdajů souvisejících s údržbou, s opravováním a dodatečnými službami.
V rámci investičních výdajů v dané kapitole jsou výdaje na:
• mobiliáře dětských hřišť,
• Areál Gutovka,
• Revitalizace parku Solidarita,
• dobíhají projekty v rámci participativního rozpočtu Moje stopa.
Návrh rozpočet na rok 2022 v kapitole 0063 - Sport je stejný jako v roce 2021 a předpokládá se
realizace podobných akcí jako v roce 2021.

Jelikož k daným kapitolám nebyly položeny žádné dotazy a ani žádné připomínky, paní radní
doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., přistoupila k představení kapitoly 0010 - Pokladní správa
a k prezentaci Střednědobého výhledu rozpočtu v období 2022 - 2027.
Kapitola 0010 - Pokladní správa na rok 2022 bude obsahovat rezervu na úroky v případě čerpání
kontokorentního úvěru (paní radní se domnívá, že tento úvěr v roce 2022 MČ Praha 10 čerpat nebude).
Rozpočtová rezerva kapitoly 0010 - Pokladní správa se skládá ze dvou hlavních částí:
1) nespecifikovaná rezerva
a. neinvestiční - ve výši 15 000 tis. Kč,
b. investiční - ve výši 10 000 tis. Kč.
2) účelově rozepsané rezervy
a. zejména pro Odbor školství, které souvisí s čerpáním dotací, rezervy na nové třídy,
spoluúčasti na dotačních programech apod.
Nově se oproti roku 2021 rozpočtují finanční prostředky projektu EU - OP MAP II, kdy nejprve jsou
součástí kapitoly 0011 - Pokladní správa a následně budou v roce 2021 převedeny do kapitoly 0043 EU - OP MAP II s tím, že tento projekt má v roce 2022 končit.
Další rezerva je určena na soudní spory, které se většinou týkající vlastníků pozemků, kteří si myslí, že
pozemek má charakter veřejného prostranství a následně ex post po MČ Praha 10 vymáhají
bezdůvodné obohacení a bohužel MČ Praha 10 dané soudní spory v těchto případech prohrává.
Pan zastupitel Martin Kostka se přihlásil s dotazem týkající se krytí schodku na rok 2022.
Na začátku představování rozpočtu bylo řečeno, že schodek je kryt kontokorentním úvěrem ve výši
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130 000 tis. Kč a finančními prostředky z minulých let, které jsou na bankovním účtu MČ Praha 10.
V přechozím představení kapitoly 0010 - Pokladní správa bylo, ale řečeno, že daný úvěr MČ Praha 10
nejspíše čerpat nebude. Pan zastupitel se tedy zeptal, zda je daný schodek krytý daným úvěrem,
nebo není.

Na daný dotaz odpověděla paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., stím, že deficit, schodek,
je kryt kontokorentním úvěrem a očekávanými zůstatky na bankovních účtech MČ Praha 10 hlavní
činnosti ke konci roku 2021. V době schválení rozpočtu je potřeba krýt veškeré výdaje, které jsou
obsažené v rozpočtu. V průběhu roku obdrží MČ Praha 10 několik nižších stovek milionů korun
na dotacích, z kterých budou hrazeny výdaje, které jsou nyní uvedeny v návrhu rozpočtu. To znamená,
že v průběhu roku obdrží městská část dodatečné příjmy, které se nerozpočtují, nicméně výdaje
se rozpočtují. Výstižně je to vidět u investičního projektu Základní školy Olešská, který je obsažen
ve výdajích rozpočtu v kompletní výši 64 100 tis. Kč, nicméně již teď je známo, že MČ Praha 10 na daný
projekt obdrží dotaci ve výši cca 20 000 tis. Kč. Je však důležité, aby na daný projekt byla dostatečná
výše finančních prostředků, které plně pokryjí podepsanou smlouvu a přijaté faktury, které budou
hrazeny ze strany MČ Praha 10 a následně budou dány k proplacení fondu - Operační program
Životního prostředí. Příjem v rámci daného investičního projektu získá MČ Praha 10 až po realizaci
daných výdajů.
V rámci schválení rozpočtu na rok 2022 schodek je kryt kontokorentním úvěrem, nicméně v průběhu
roku, kdy jsou realizovány výdaje obsažené v rozpočtu, bude mít k dispozici MČ Praha 10 jiné zdroje
financování naplánovaných výdajů.
Pan předseda poděkoval za položený dotaz a za dopověď k
zdaňované činnosti na rok 2022 nebyly již položeny žádné
doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D., k představení
a to Střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 10 na
MČ Praha 10 na rok 2022.

němu a jelikož k návrhu rozpočtu a plánu
dotazy, požádal pan předseda paní radní
posledních dvou částí daného bodu,
období 2023 - 2027 a Akčního plánu

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 10 na období 2023 - 2027 zahrnuje pouze příjmy, které jsou
nějakým způsobem jisté. Při projekci celkových příjmů bylo vycházeno z předpokládaného růstu
daňových a nedaňových příjmů, nicméně plán reflektuje usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10
z hlediska daně z nemovitých věcí (pokles příjmů mezi roky 2022 a 2023).
Z hlediska dotací (dotace na výkon státní správy a dotace z MHMP - dotační vztahy k MČ)
je ve Střednědobém výhledu rozpočtu s ohledem na naprosto nejistou ekonomickou situaci
České republiky pracováno s objemem finančních prostředků až do roku 2027 ve stejné výši
jako je počítáno v návrhu rozpočtu na rok 2022 (stejná výše jako byla schválena v rozpočtu na rok 2021:
• dotace na výkon státní správy ve výši 79 936 tis. Kč,
• dotace z MHMP - dotační vztahy k MČ ve výši 370 658 tis. Kč.
Z hlediska dalších dotací je v plánu zahrnuta dotace z Operačního programu Životního prostředí
na rekonstrukci ÚMČ Praha 10 a na rekonstrukci škol, která je zahrnuta v roce 2023.
Z hlediska výdajů je plán postaven na shromážděných datech budoucích výdajů od jednotlivých
odborů, a to jak v oblasti neinvestičních tak i investičních výdajů. Samostatně jsou uvedeny investiční
výdaje související s rekonstrukcí radnice rozložených do jednotlivých let.
Schodky v jednotlivých letech jsou ovlivněny zahrnutím výdajů a nezahrnutím příjmů a plánovanou
rekonstrukcí ÚMČ Praha 10. Schodek je částečně kryt dlouhodobě půjčenými finančními prostředky
z návratné finanční výpomoci. Kontokorentní úvěr se v daném výhledu neobjevuje, protože je schválen
na dobu určitou - na dvanáct měsíců a nepřesahuje do dalších let.
S dotazem se přihlásila paní zastupitelka Mgr. Ivana Cabrnochová. Dotaz konkrétně směřoval
na rekonstrukci radnice, kdy ze Střednědobého výhledu rozpočtu je patrné, že se na rekonstrukci
radnice plánují výdaje v celkové výši 1 350 tis. Kč. Zdali je tato výše výdajů na tento investiční projekt
konečná, či zda se ještě bude nějakým způsobem měnit.
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Na tento položený dotaz odpověděla paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., tak,
že Střednědobý výhled rozpočtu byl připraven z informací, které byly k dispozici s tím, že ve výhledu
je započítaná určitá rezerva v rámci interiérů související s rekonstrukcí radnice, což je naplánováno
až do roku 2027. Tyto údaje je důležité brát jako zodpovědný přístup k tvorbě Střednědobého výhledu
rozpočtu s tím, že je to odhad. Od doby, kdy byl v září 2021 prezentován materiál ohledně rekonstrukce
radnice na Zastupitelstvu MČ Praha 10, není známá jiná výše výdajů na daný investiční projekt.
Pan zastupitel Martin Kostka se přihlásil o slovo s dotazem týkající se Střednědobého výhledu rozpočtu
MČ Praha 10 na období 2023 - 2027 v návaznosti na zvýšení schodku v roce 2024, který činí téměř
dvojnásobek oproti Střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha 10, který byl předložen s návrhem
rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2021, konkrétně z cca 440 000 tis. Kč na více
jak 980 000 tis. Kč. V současném předloženém Střednědobém výhledu vykazují rozpočty větší schodky
o poměrně velké skoky než ve Střednědobém výhledu, který byl schválen na rok 2021.

Na daný dotaz reagovala paní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., stím, že si teď není úplně jistá,
zda byla na předložený Střednědobý výhled rozpočtu použita stejná metodika v rámci výdajů jako
na Střednědobý výhled rozpočtu, který byl schválen v roce 2021.
Pan předseda poděkoval za představení a za dotazy ke Střednědobému výhledu rozpočtu, a jelikož
nebyly
položeny
další
dotazy,
pan
předseda
předal
slovo
paní
radní
doc. Ing. Lucii Sedmihradské, Ph.D., aby představila Akční plán MČ Praha 10 na rok 2022.

Poslední součástí návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2022 je Akční plán MČ Praha 10
na rok 2022, který obsahuje 129 projektů (39 investičních a 90 neinvestičních). O každém projektu jsou
uvedeny základní informace:

• jakou oblast eventuálně cíle naplňuje,
• stručná anotace,
• z jaké kapitoly rozpočtu, eventuálně plánu zdaňované činnosti, je financován.
To znamená, že všechny projekty, které jsou zahrnuty v Akčním plánu, jsou součástí rozpočtu nebo
plánu zdaňované činnosti a jsou tedy ufinancovatelné.
Jelikož pan zastupitel Ing. Ladislav Koubek měl technické problémy s připojením, pan předseda
rozhodl, že nejprve bude projednán bod č. 2 Různé a posléze se přistoupí k hlasování o usnesení
k bodu č. 1.

bod č. 2 Různé

V rámci bodu různé pan předseda připomenul členům Finančního výboru, že další jednání výboru bude
v termínu 13.12. 2021, ve kterém budou představeny termíny jednání Finančního výboru na rok 2022.
Pan zastupitel Martin Kostka v rámci daného bodu se zeptal na připojení ze vzdáleného místa.
Proč pan zastupitel Ing. Milan Maršálek a pan zastupitel Ing. Ladislav Koubek se mohli připojit k jednání
ze vzdáleného místa a ostatní členové Finančního výboru neobdrželi odkaz pro připojení.
Pan zastupitel Mgr. Václav Vlček na dané zareagoval, že na základě v červnu schváleném Jednacím
řádě výborů mohou být jednání tzv. hybridní formou.
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Paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., doplnila, že v Jednacím řádě výborů je napsáno,
že zastupitel, který se chce účastnit jednání pomocí videokonference, má o tento způsob požádat*1.
Paní zastupitelka Mgr. Ivana Cabrnochová položila dotaz týkající se neúčasti paní 1. místostarostky
Ing. Jany Komrskové a pan místostarosty Ing. Petra Beneše k prezentování kapitol, které mají ve své
gesci.
Paní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., na daný dotaz zareagovala s tím, že paní 1. místostarostka
Ing. Jana Komrsková se omluvila z důvodu účasti na třídní schůzce (nicméně byla zde pravděpodobnost,
že dorazí později), pan místostarosta Ing. arch. Martin Valovič a pan místostarosta PaeDr. Martin Sekal
čerpají řádnou dovolenou a o důvodu neúčasti pana místostarosty Ing. Petra Beneše paní radní neměla
žádné informace2.

Technické problémy s připojením pana zastupitele Ing. Ladislava Koubka stále přetrvávaly, proto pan
předseda rozhodl, že se bude hlasovat o usnesení, které se týká bodu č. 1 Návrhu rozpočtu a plánu
zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022, a které zní:
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Návrh rozpočtu a

plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022" obsahující:

1)

Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022

2)

Návrh plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022

3)
4)

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 10 na období 2023 - 2027
Návrh Akčního plánu MČ Praha 10 na rok 2022

Hlasování k bodu č. 1:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 3
Usnesení bylo přijato.
Pan zastupitel Ing. Ladislav Koubek se z technických důvodů nemohl účastnit hlasování.

Jelikož další dotazy, podněty a ani připomínky již v tomto jednání Finančního výboru nebyly, pan

předseda přibližné v 16:23 hod. jednání Finančního výboru ukončil.
Součástí tohoto zápisu je

-

usnesení výboru FiV/6/1 ze dne 22.11. 2021

Příloha:

-

Prezenční listina

Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 10
Ö. 8

Jednání Výboru prostřednictvím videokonference
1. Členové Výboru se mohou účastnit Jednání Výboru prostřednictvím videokonference. Z důvodu řádného technického zajištění průběhu
jednání Výboru sdělí člen Výboru tajemníkovi Výboru svůj záměr účastnit se jednání Výboru prostřednictvím videokonference v
dostatečném předstihu před jednáním Výboru. Tajemník výboru tohoto člena Výboru následně informuje o způsobu, Jakým bude možné se
k jednání Výboru připojit prostřednictvím videokonference."
2 Pan místostarosta Ing. Petr Beneš se omluvil z jednání Finančního výboru z důvodu pracovní vytíženosti panu tajemníkovi FiV e-mailem

v 14:29, tedy ve chvíli, kdy Již probíhaly přípravy na jednání Finančního výboru ve Středisku územního rozvoje
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tajemník Finančního výboru
Datum vyhotovení zápisu: 29.11. 2021
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USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV/6/1 ze dne 22. 11. 2021

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10
souhlasí

s předloženým materiálem
„Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022"

obsahující:

1) Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022
2) Návrh plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022

3) Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 10 na období 2023 - 2027
4) Návrh Akčního plánu MČ Praha 10 na rok 2022

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Číslo tisku:
PlO-487015/2021
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Rozsah zpracování
Zdroj osobních údajů
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Ing. Radek Vališ, tajemník Finančního výboru
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