PlO-138033/2020
Z Á P I S č. 4/2020
zjednaní Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10
konaného dne 26.10. 2020 od 16:30 hod. on-line pomocí videokonference

Přítomní členové výboru:

Ing. Roman Bulíček, Mgr. Ivana Cabrnochová, Ing. Ladislav Koubek,
Ing. Milan Maršálek, Ing. Ivan Mikoláš, Mikuláš Pobuda, Ing. Jan Šnajdr,
Mgr. Václav Vlček
Martin Kostka se připojil k jednání cca v 16:39

Hosté:

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., Ing. Radek Valíš, Marie Šustová,
Ing. Bohumil Červíček

Předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 přivítal přítomné a upozornil na to, že dané
jednání Finančního výboru je formou videokonference vedeno poprvé. Zasedání zahájil v 16,33 hod.
kontrolou připojených členů a hostů a konstatoval, že je připojeno (přítomno) 8 členů Finančního
výboru, a tím je výbor usnášeníschopný v této formě.

Jako ověřovatele zápisu pan předseda navrhl Ing. Ivana Mikoláše, který s návrhem souhlasil.
Před samotným hlasováním o ověřovateli zápisu, pan předseda rozhodl o způsobu hlasování v rámci
videokonference a to tak, že členové Finančního výboru budou mít zapnuté kamery a naopak hosté
Finančního výboru budou mít kamery vypnuté. Hlasování členů bude probíhat vizuálně, zvednutím
ruky s tím, že pan předseda zrekapituluje následně ještě jednou výsledek hlasování.

Hlasování o ověřovateli zápisu:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pan Ing. Ivan Mikoláš byl zvolen ověřovatelem zápisu.

Dále předseda navrhl program zasedání:

bod č. 1 Návrh změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10
bod č. 2 Návrh na přijetí návratné finanční výpomoci MČ Praha 10 z rozpočtu hlavního města Prahy
bod č. 3 Různé
Hlasování o programu:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Program byl schválen.

bod č. 1 Návrh změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10
Pro uvedení bodu č. 1 předal pan předseda slovo paní radní pro finance, rozpočet, dotace a

participativní rozpočet, doc. Ing. Lucii Sedmihradské, Ph.D., která podrobně vysvětlila z jakých důvodů
je změna rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 realizována.
Hlavním důvodem realizace dané změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti je doporučení kontrolní

skupiny z MHMP, která prováděla následnou veřejnosprávní finanční kontrolu za rok 2018, financování
úklidu veřejných prostranství plně z rozpočtu MČ Praha 10 a nikoliv ze zdaňované činnosti, což se

doposud činilo. Tím dochází k největší změně mezi plánem zdaňované činnosti a rozpočtem. V plánu
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zdaňované činnosti tímto dochází ke snížení nákladů na úklid veřejných prostranství na nulu, zatímco

v rozpočtu dochází k navýšení výdajů o 16 000 000 Kč s tím, že touto změnou dochází ke změně

struktury výdajů rozpočtu. Navýšení výdajů o 16 000 000 Kč je kryto sníženými výdaji v oblastech
územního rozvoje, dopravy a životního prostředí a z velké části také z rozpočtové rezervy.

Další změnou v plánu zdaňované činnosti jsou úpravy v kapitole OMP, kdy realizace části opravy byla
převedena do hlavní činnosti.
Další změnou, tentokrát v rozpočtu MČ Praha 10, je poměrně velké množství drobných změn, které se
týkají Fondu zaměstnavatele, tzv. FKSP. Jsou to prostředky, které povinně MČ Praha 10 tvoří k

poskytování benefitů a dalších služeb pro své zaměstnance. Daná změna odráží zpřesnění rozpočtu u
Fondu zaměstnavatele a reflektuje novou podepsanou kolektivní smlouvu mezi vedením ÚMČ Praha

10 a zaměstnanci. Veškeré porobnosti jsou obsaženy v důvodové zprávě.
Další změnou jsou odvody příspěvkových organizací, konkrétně u škol a školek. Jedná se zejména o

školky, u kterých byly realizovány opravy nebo investice a těmito odvody přispějí jmenované
organizace na dané opravy a investice. Na MČ Praha 10 dlouhá léta fungoval systém, že školky a školy
samy ve vlastní režii činily poměrně velké opravy. Nyní je snaha, aby v určitých situacích, ve kterých to
dává smysl, realizoval opravy škol a školek Úřad MČ Praha 10 a ty na dané opravy posléze částečně

přispěly. V případě, že škola nebo školka má specifický požadavek na opravu nebo investici, Úřad MČ
Praha 10 se danému požadavku snaží vyjít vstříc.

Další významnou změnou, o které paní radní již v minulosti mluvila a ke které byly dělány poměrně

významné kroky, je optimalizace DPH u rekonstrukce Polikliniky Malešice. V tuto chvíli bude zapojeno
do rozpočtu 20 000 000 Kč jako vratka DPH pro MČ Praha 10. Dané finanční prostředky jsou do
rozpočtu zapojeny jako příjmová položka a tudíž jsou využívány ke snížení schodku. Dochází tedy ke

zlepšení výsledku hospodaření, upraveného výsledku hospodaření.
Poslední změnou, která je vidět pouze v usnesení daného materiálu pro ZMČ, je změna limitů pro dvě
příspěvkové organizace v gesci odboru sociálního, tedy CSOP a LDN. V obou zmíněných organizací
dochází k navýšení limitů na platy, protože se oběma podařilo získat dotace a současně jim MČ Praha

10 navýšila příspěvek na odměny. Platy zaměstnanců, tedy osobní náklady, v těchto organizací budou
vyšší, než se původně počítalo, a proto dochází k úpravě usnesení.

Po předkladu paní radní daného materiálu pan předseda uvedl, že se v jejím průběhu připojil k jednání

Finančního výboru pan zastupitel a člen FiV Martin Kostka.
Vzhledem k tomu, že nebyly k tomuto bodu žádné dotazy, navrhl předseda hlasovat o usnesení, které
zní:
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Návrh změny

rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10."
Hlasování k bodu č. 1:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 3
Usnesení bylo přijato.
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bod č. 2 Návrh na přijetí návratné finanční výpomoci MČ Praha 10 z rozpočtu hlavního města Prahy

Předseda požádal o krátký úvod paní radní doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D., která podrobně

seznámila s předloženým materiálem členy výboru.
Účelem návratné finanční výpomoci ze strany MHMP je rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10. Jedná se

o investiční projekt, který má vícezdrojové financování a návratná finanční výpomoc je jedním z daných
zdrojů. Co se týče návratné finanční výpomoci, Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo v březnu tohoto
roku žádost o návratnou finanční výpomoc a hlavní město Praha prostřednictvím Zastupitelstva

hlavního města Prahy této žádosti vyhovělo dne 17. září. V tuto chvíli v souladu se zákonem o hlavním
městě Praze je potřeba, aby ZMČ Praha 10 vyjádřilo souhlas s přijetím výpomoci a odsouhlasilo
smlouvu s hlavním městem Prahou. Materiál je koncipován do dvou rovin: v první řadě ZMČ schválí

přijetí návratné finanční výpomoci a v druhé řadě uzavření smlouvy, která je přílohou daného
materiálu.
Paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., dále zmínila hlavní parametry čerpání návratné finanční
výpomoci. MČ Praha 10 získala návratnou finanční výpomoc v celkové výši 500 000 000 Kč stím, že

čerpání je rozděleno do dvou částí. První část, v celkové výši 300 000 000 Kč, by měla MČ Praha 10
čerpat v roce 2022. Podmínky pro uvolnění této částky z hlavního města Prahy jsou dvě. První

podmínkou je předložení položkového rozpočtu rekonstrukce radnice podle projektové dokumentace

a nepřekročení celkové částky rekonstrukce ve výši 915 000 000 Kč plus 15 %. Druhou podmínkou je
vynaložení vlastních finančních prostředků, tedy prostředků MČ Praha 10, na daný projekt, a to
minimálně ve výši 100 000 000 Kč. Tyto dvě podmínky musejí být splněny do konce roku 2022. Pro
čerpání druhé části návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 000 Kč musí MČ Praha 10 vyčerpat 70

% z části první.
Dále paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., hovořila o splátkách, respektive splácení dané

návratné finanční výpomoci. Splátky dané návratné finanční výpomoci jsou rozloženy do 25 let s tím,
že do listopadu daného roku je třeba uhradit 20 000 000 Kč. První splátka započne rokem 2024.

V návaznosti na výše zmíněné informace paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., dále

upozornila na velmi důležitý fakt, že návratná finanční výpomoc je z principu bezúročná. To znamená,
že s využitím těchto finančních prostředků nejsou spojeny žádné dodatečné náklady. Je to tedy velmi
významná podpora ze strany hlavního města Prahy, protože část těchto finančních prostředků má
charakter dotace, protože kvůli časové hodnotě peněz MČ Praha 10 v reálných splátkách vrátí méně
než kolik je jí poskytnuto.

Jelikož ani k tomuto bodu nebyly žádné dotazy a ani žádné připomínky, pan předseda navrhl hlasovat
o usnesení, které je pro tento bod:
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Návrh na přijetí
návratné finanční výpomoci MČ Praha 10 z rozpočtu hlavního města Prahy."
Hlasování k bodu č. 2:
Pro: 6
Proti: 1
Zdržel se: 2
Usnesení bylo přijato.
Po hlasování bodu č. 2 pan Ing. Jan Šnajdr okomentoval, proč hlasoval tak, jak hlasoval u tohoto bodu.

Rekonstrukce radnice je podle pana inženýra bezpochyby komplikovaná záležitost, komplikovaný
proces a pan inženýr nemá úplnou důvěru v profesionální schopnosti vedení MČ Praha 10, aby daný
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komplikovaný proces byl zvládnut. Bojí se toho, že může nastat, z jeho pohledu velmi reálná situace,
že MČ Praha 10 skončí stejným způsobem jako MČ Praha 8, které při průběhu stavby nové radnice

došly finanční prostředky. Proto se pan inženýr rozhod nehlasovat, respektive zdržet se hlasování.

Ktomu se vyjádřil také pan Ing. Milan Maršálek, který připomenul komentář paní radní k časové
hodnotě peněz a zmínil příležitost, kterou MČ získala díky návratné finanční výpomoci z MHMP.
V případě, že by MČ Praha 10 nevyužila danou příležitost, muselo by se přistoupit v současné době
k soutěžení komerční půjčky. Podle pana inženýra je tedy jasné, čemu se má dát přednost.

Posléze bylo uděleno slovo panu Ing. Ivanu Mikoláši, který dodal, že sice chápe existenci obav ohledně
podobného scénáře s MČ Prahou 8, nicméně MČ Praha 10 je v jiné situaci. Dále také zmínil, že je
v zájmu všech, aby rekonstrukce proběhla hladce. A není to jen o vedení radnice, ale o práci celého
Úřadu MČ Praha 10, jelikož rekonstrukce není věc pouze současných zastupitelů. Rozhodnutí o
rekonstrukci radnice bylo přijato za vedení bývalé koalice včele s TOP 09. Stávající vedení radnice tedy

pokračuje v započatém procesu a snaží se udržet daný projekt v patřičných mezích, což si dle pana
inženýra snaží všichni, kteří pracují pro MČ Praha 10.

bod č. 3 Různé
V rámci daného bodu pan předseda Ing. Roman Bulíček poděkoval za spolupráci, rozloučil se a popřál
hodně zdraví paní Gavlákové, tajemnicí Finančního výboru, která končí ve své funkci 31.10. 2020.
Pan Ing. Milan Maršálek položil v tomto bodě dotaz paní radní doc. Ing. Lucii Sedmihradské, Ph.D.,

týkající se nejzazšího termínu pro vyjádření výborů, eventuálně komisí k rozpočtu na rok 2021.
Paní radní doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., na daný dotaz odpověděla, že komise a výbory mají
čas vyjádřit se k návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2021 v průběhu následujících třech
týdnů s tím, že Finanční výbor by měl být poslední týden v listopadu, což je v souladu s časovým

harmonogramem. Je na to přibližně měsíc, jelikož jednání Finančního výboru bude přibližně za měsíc.

Jelikož další dotazy, podněty a ani připomínky již v tomto jednání Finančního výboru nebyly, pan
předseda přibližně v 16:55 hod. jednání Finančního výboru ukončil.

Součástí tohoto zápisu je - usnesení výboru FiV/4/1 ze dne 26.10. 2020
- usnesení výboru FiV/4/2 ze dne 26.10. 2020

Příloha: Prezenční listina
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tajemník Finančního výboru
Datum vyhotovení zápisu: 2. 11. 2020
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USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10

č. FiV/4/1 ze dne 26. 10. 2020

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10
souhlasí

s předloženým materiálem „Návrh změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10".

Číslo tisku:
PlO-138033/2020

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV/4/2 ze dne 26. 10. 2020

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí
s předloženým materiálem „Návrh na přijetí návratné finanční výpomoci MČ Praha 10
z rozpočtu hlavního města Prahy".

Číslo tisku:
PlO-138033/2020

Záznamy o činnostech zpracování dle ust. čl. 30 nařízení GDPR
Správce osobních údajů
Odbor/organizační jednotka/oddělení
Agenda odboru/organizační jednotky/oddělení
—7------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účel zpracování

Právní titul

Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38
Praha
10,
e-podatelna:
posta(3)prahal0.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 Finaněního výboru
0 1 11. 2020

