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Z Á P 1 S č. 5/2019
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10
konaného dne 20.11. 2019 od 16,00 hod. ve velké zasedací místnosti v 1. patře budovy B

Přítomní členové výboru: Ing. Roman Bulíček, Ing. Ladislav Koubek, Ing. Milan Maršálek,
Ing. Ivan Mikoláš, Mikoláš Pobuda, Ing. Jan Šnajdr, Mgr. Václav Vlček,

Hosté:

Martin Kostka,
Mgr. Ivana Cabrnochcová se omluvila - dorazila později
R. Chmelová, doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D., Ing. J. Komrsková, P. Beneš,
MgA. D. Kašpar, Mgr. M. Kočí, O. Koumarová, JUDr. J. Hatalová, MBA, J.
J
, Ing. arch. M. Valovič, Ing. M. Gombíková, Ing. B. Červíček,
M. Šustová, B
Be. K. Gótzová, Be. P. Petřík, P. Maňas, Be. M.
Pecánek, Ing. M. Kos,
Mgr. Z. Janků, Mgr.
Bc. J. Vinterová, R
, Ing. F. Koucký

Předseda zahájil jednání v 16,05 hod. a přivítal všechny přítomné. Upozornil na to, že jednání je
vysíláno v přímém přenosu na www. stránkách městské části a je pořizován audiovizuální záznam
včetně zaznamenání údajů o osobách, které zde vystupují a jejich příspěvcích. Záznamy jsou
archivovány na oddělení rady a zastupitelstva ÚMČ Prahy 10. Vše bude upraveno tak, aby nedošlo

k zásahu do práv osobních údajů a osobnosti fyzických osob. Audiovizuální záznam bude zveřejněn
na www. stránkách úřadu po dobu volebního období tohoto zastupitelstva.
Dále konstatoval, že finanční výbor je usnášeníschopný - je přítomno 8 členů. Mgr. I. Cabrnochová
dorazí později.
V 16,30 hod. se dostavila Mgr. I. Cabrnochová.

Jako ověřovatele zápisu navrhl Mgr. Václava Vlčka.
Hlasování:
Pro hlasovalo 8 přítomných členů výboru.
Z tohoto důvodu se nedává hlasovat o tom, kdo je proti nebo se zdržel, neboť všichni přítomní hlasovali
pro.
Mgr. Václav Vlček byl zvolen ověřovatelem zápisu.
Předseda dále upozornil na specifičnost zasedání. Z důvodů možných připomínek, návrhů a dotazů byli
přizváni radní a správci jednotlivých kapitol. Dále sdělil, že na připomínky a dotazy bude omezený čas,
a to 1 minuta. Pozměňovací návrhy je nutno podat písemně, a to prostřednictvím člena finančního
výboru. Dle „Jednacích řádů výborů zastupitelstva MČ Praha 10" jsou zasedání veřejná a nemusíme

hlasovat o přítomnosti veřejnosti na jednání.

Dále předseda navrhl program zasedání:
bod 1. Návrh Rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2020
bod 2. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 10 na období 2021-2025
bod 3. Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10

bod 4. Různé
Hlasování:
Pro hlasovalo 8 přítomných členů výboru.
Z tohoto důvodu se nedává hlasovat o tom, kdo je proti nebo se zdržel, neboť všichni přítomní hlasovali
pro.
Program byl schválen.
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bod 1. Návrh Rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2020

Předseda poprosil o úvodní slovo paní starostku R. Chmelovou. Paní starostka úvodem přivítala
všechny přítomné. Uvedla, že nové vedení MČ Prahy 10 předkládá první návrh rozpočtu a plánu

zdaňované činnosti na rok 2020, jehož příprava byla od počátku v jeho režii. Materiál by upraven tak,
aby jeho návrh mohl být schválen do konce roku a městská část by nemusela několik týdnů či měsíců

hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Je to poprvé po deseti letech, kdy bychom se do tohoto stavu
rádi dostali. Upozornila, že byla přijata řada obtížných a nepopulárních rozhodnutí, která však umožní
poskytování kvalitních služeb pro občany a rozvoj městské části. Upozorňuje, že předložený rozpočet
neuvažuje jen o období, na které bylo nové vedení zvoleno, nýbrž usiluje o dlouhodobě udržitelné

hospodaření městské části. Návrh rozpočtu a zdaňované činnosti poskytuje klíčové informace

o záměrech vedení a jeho cílem je, aby tento návrh byl srozumitelný široké veřejnosti. Proto byla
důvodová zpráva rozšířena o nové kapitoly, se kterým bude Finanční výbor seznámen. Dále podotýká,
že z tohoto zasedání je pořizován videozáznam, což je dalším krokem k otevřenosti radnice. Závěrem

vyzvala přítomné k položení otázek radním, správcům kapitol - všem, kdo jsou zodpovědní za přípravu

rozpočtu.
Dále předseda požádal doc. ing. L. Sedmihradskou, Ph.D. o představení projednávaného materiálu.

Paní radní upozornila, že z hlediska přípravy rozpočtu a plánu zdaňované činnosti byly vzaty v úvahu
jednak programové cíle vedení městské části a finanční možnosti, které městská část má. Návrh je

sestaven vyváženě - kombinuje úsporná opatření, zvýšení některých příjmů a nové rozvojové projekty.

Ve srovnání s minulými roky je rozpočet nižší, očekávané příjmy tvoří 769 mil. Kč, výdaje 1104 mil. Kč.
30 % výdajů je určeno na investice. Celkové saldo je ve výši 335 mil. Kč - rozpočet je tedy schodkový.

Vedlejší hospodářská činnost se řídí plánem zdaňované činnosti. Parametry jsou výnosy 558 mil. Kč,
náklady 482 mil. Kč, očekávaný zisk 78 mil. Kč, který bude v dalších letech využit na financování majetku

a oprav městské části. Dále vysvětlila postup přípravy rozpočtu - pohybujeme se ve finančním

omezení, které bylo dáno jednak maximálním možným schodkem rozpočtu 340 mil. Kč (vycházelo se
z odhadu disponibilních zdrojů na základním účtu) a dále maximálním možným objemem převodů ve

výši 170 mil. Kč ze zdaňované činnosti. Nyní bude následovat představení jednotlivých kapitol rozpočet se projednává spolu s plánem zdaňované činnosti, a to z toho důvodu že všechny výdaje

plynou na veřejné služby na rozvoj městské části. Dále paní radní upozornila na opravy a rekonstrukce
školských budov, v příštím roce dojde k navýšení daní z nemovitých věcí - očekávaný příjem ve výši 70
mil. Kč bude využit na opravy a rekonstrukce základních a mateřských škol. Z toho důvodu byla

vytvořena nová kapitola 83 správa majetku školské budovy, kde je alokováno 56 mil. Kč. Pro uvádění
objektů do funkčního stavu je vyčleněno ze zdaňované činnosti 33 mil. Kč. Pro tyto účely je v rozpočtu

a v piánu zdaňované činnosti (samostatný sloupek školy a školky) alokováno 86 mil. Kč. Nové kapitoly,

o kterých hovořila paní starostka, se týkají především komentáře, výkladu a to tak, aby každý dokázal
s tím dokumentem pracovat.
Předseda finančního výboru přešel k projednávání jednotlivých kapitol, jako první představil kapitolu:
Územní rozvoj - Ing. arch. M. Valovič:

Jde o neinvestiční a investiční výdaje. Rozpočet běžných výdajů souvisí s připomínkováním
a projednáváním Metropolitního plánu, realizací projektu Moje stopa. Rozpočet je na úrovni loňského

roku. Jde o různé pokladové materiály, např. od TSK různé mapy, informační brožury a další podpůrné

materiály,

konzultační

poradenské

služby

v souvislosti

s participativním

rozpočtem,

dále

s projednáváním generelů veřejných prostranství. K investičním výdajům: jsou ve srovnání s loňským

rokem o něco vyšší a to z důvodu akcí, které začaly již v letošním roce a v příštím budou pokračovat-

jde zejména o generely veřejných prostranství. V plánu jsou Záběhlice a Malešice, projekt revitalizace
toku Botiče, dále Záběhlický les a další. Novou položkou je revitalizace okolí metra Strašnická,
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revitalizace prostoru před starou strašnickou školou a domem Barikádníků. Uvedl, že v příštím roce má
probíhat rekonstrukce ulice Starostrašnická a z toho důvodu je připravována revitalizace jejího okolí.

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné dotazy, přistoupil předseda k projednávání dalšího bodu - životní
prostředí. Doplnil, že jde nejenom o rozpočet, ale i o plán zdaňované činnosti.

Životní prostředí - Ing. J. Komrsková
Největší položka je alokována na zajišťování kompletní péče o veřejné prostranství - údržbu veřejné
zeleně, správu dětských hřišť a sportovišť a úklidy chodníků. V současné době probíhá výběr nového
dodavatele na zajištění těchto služeb, proto změny v rozpočtu souvisí s přesoutěžením dodavatelů.

Např. jde o odstranění psích exkrementů a úklid černých skládek. Vše bude prováděno v rámci jednoho
dodavatele. Úklid chodníků je zařazen do plánu zdaňované činnosti. Ke snížení finančních prostředků

došlo v investiční části, bylo investováno do okolí obchodního centra Cíl. V příštím roce jsou plánovány
investice do mobiliářů dětských hřišť a zahájení revitalizace prostoru před parkem Grébovka. Ke snížení

výdajů v neinvestiční kapitole došlo díky dokončení provozu deponie Bohdalec. V dotačnímu programu
(kapitola 0064) byl alokován oproti loňskému roku dvojnásobek tj. 1 milion korun.
Doprava - doc. Ing. L Sedmihradská, Ph.D.

Vzhledem ktomu, že pan místostarosta Sekal má dovolenou, ujala se komentáře ke kapitole doprava
paní radní.

V běžných výdajích došlo k drobnému ponížení prakticky ve všech položkách, celkový rozpočet běžných

výdajů je 3,4 mil. korun určených na drobné opravy a údržbu. Na několika místech plánovaného
rozpočtu jsou zapracovány finanční dopady zavedení placeného stání. Je vytvořena rezerva
na zavedení drobného vybavení (např. software, počítače) pro nové pracovníky připravovaného

oddělení nebo odboru ve výši 1,7 mil. Kč. Předpokládá se, že v průběhu příštího roku se přijme 20

nových pracovníků - na jejich platy je vytvořena rezerva. Očekávané mzdové výdaje jsou ve výši 6,7
mil. korun - uvedeny v plánu zdaňované činnosti. V souladu s metodikou a zkušenostmi v ostatních
městských částech jsou zóny placeného stání ve vedlejší hospodářské činnosti. Očekáváme příjmy ve
výši 6,7 mil., které jsou uvedeny v plánu zdaňované činnosti - zatím nazvanou pracovně odbor placené

zóny.

Školství - MgA. D. Kašpar

Konstatoval, že došlo ke snížení v kapitole školství o 16 mil. Kč, a to ve všech paragrafech (např. Kulturní
dům Barikádníků, příspěvková organizace Školní jídelny). K největšímu snížení příspěvku došlo

po důkladném zhodnocení v příspěvku pro základní školy. Prostředky určené na odměny pedagogickým
pracovníkům nebo na zdravý rozvoj žáků zůstaly zachovány. K poklesu došlo v § 3111 mateřské služby,
v kapitole nákup ostatních služeb se podařilo uspořit.

Doc. Ing. L. Sedmihradská tuto kapitolu doplnila: Vzhledem ke specifikaci školství je v pokladní rezervě
alokováno více než 8 mil. korun, které jsou určeny jako účelová rezerva pro účely školství. Velkou

prioritou je oprava školských budov. Domníváme se, že ředitelé škol by měli být především
pedagogickými pracovníky a ne se starat o stav budovy. Proto část financí, které plynuly přímo školám
formou provozního příspěvku, je uvedena v jiných kapitolách, a to vzhledem ktomu, že část oprav

bude realizovat sám úřad. V kapitole školství sice došlo ke krácení, ale prostředky, které do školství
půjdou, jsou na stejné nebo možná i vyšší úrovni než v letošním roce.

Sociální oblast a zdravotnictví - Mgr. M. Kočí

Celková výše činí 107 mil. 627 tis. Kč. Největší příspěvky jsou pro zřízené organizace - LDN Oblouková
(4 mil. 50 tis., pro CSOP 92 mil. 400 tis). Děkuje přítomnému řediteli CSOP, že našli úsporu ve výši 13

mil. Kč, a proto je tato částka nižší. Dále děkuje řediteli MUDr. Ptáčkovi za to, že se podařilo zastavit
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čerpání provozního příspěvku v letošním roce. Bez těchto 96 mil. korun klesáme na 11 mil. 152 tis.
korun. Největší položkou je částka na dobíhající lékařskou službu první pomoci za IV. Q2019, což jsou
2 mil. 375 tis. a dětskou zubní pohotovost 600 tis. Kč. Velkou položkou zůstává příspěvek na paliativní
péči ve výši 1 mil. 500 tis. korun a na podporu pěstounů necelé 2 miliony. Ze zbylých 4 mil. 683 tis. jde

o příspěvek na studentský dům, konzultační služby, posudky na zdravotní techniku, ocenění dárců krve
a další. Dále došlo ke zvýšení položky pro děti s fyzickým handicapem. Zachováváme péči pro lidi bez
domova ve výši 240 tis. Uvažuje se s vydáním katalogu sociálních služeb (alokace 100 tis.) a o částce
na sociální pohřby ve výši 600 tis. korun.

Kultura - MgA. D. Kašpar
Došlo zde k nepatrným změnám - v§ 3314 je částka 1 mil. 500 tis. Kč, což je dotace na podporu městské

knihovny v Malešicích, která původně byla v jiné kapitole. Nejvýraznější změna je v § 3399 v položce
ostatní služby. Tyto prostředky používal odbor kultury na realizaci akcí, ale tyto prostředky budou
v dotačních programech. Rozpočet v této kapitole je v zásadě stabilní.

Projekty - R. Chmelová
Oproti loňskému roku došlo k drobným přesunům činností mezi kapitolou 61 kultura a kapitolou 63

projekty. Důvodem je zprůhlednění gesční odpovědnosti, které spadají do působnosti starostky
městské části. V kapitole projekty jsou zahrnuty dvě hlavní velké činnosti - první souvisí se Strategickým
plánem udržitelného rozvoje MČ Praha 10 a realizací místní Agendy 21. Druhá oblast se týká činnosti

tiskového oddělení. Kapitola Strategického plánu udržitelného rozvoje byla ponížena o 30 % důvodem je to, že práce na tomto plánu jsou z větší části hotovy nebo předpřipraveny a další akce se
budou realizovat přes další subjekty - partnery - dochází k synergii a můžeme si dovolit šetřit finanční
prostředky. Druhá část se týká tiskového oddělení, což jsou zejména tiskoviny a tisky jako takové.
Úspora spočívá v tom, že máme nově zřízenou pozici grafika, čímž se šetří značné výdaje na v minulosti

roztříštěné grafické služby. Zároveň dochází ke sjednocení vizuálního stylu městské části. Dále je

v gesci vydávání radničního periodika Měsíčníku Praha 10 - výdaje jsou zahrnuty v plánu zdaňované
činnosti ve výši 2 mil. 860 tis. Jsou plánovány výnosy z inzerce, čímž dojde k ponížení nákladů.
Sport - Ing. J. Komrsková

Kapitolu rozdělila do dvou částí, jednak akce pořádané pro veřejnost (jsou zde již zavedeny např.
Sportovec roku, Kurzy jógy, Nordic walking a další), ale i nové akce Otevřená Gutovka, Bruslení a Plave
celá desítka. Druhou částí těchto neinvestičních výdajů je realizace příměstských táborů, které jsou již

letos navýšeny na větší počet turnusů. Jde o příměstské tábory pro děti z Prahy 10. V dotačním

programu je alokovaná částka ve výši 13 mil. Kč.

Památky - Ing. arch. M. Valovič:
Pan místostarosta konstatoval, že městská část pokračuje v nastaveném trendu. Finance jsou
alokovány do několika základních položek. Upozorňuje především na Čapkovu vilu, kde v položce 5171

je alokována částka 900 tis. Kč. Finance jsou využívány na restaurátorské práce a na úhradu
skladovacích prostor v Čelákovicích, kde máme zatím depozitní sklad. Nová položka 5169 v § 3322
částka ve výši 500 tis. Kč je určena na rekonstrukci objektu Novostrašnická kaple a přípravy obnovy
kaple Svatého Václava v Malešicích. Byl již vypsán dotační program na obnovu památek na příští rok.

V kapitole 0064 je připraven 1 milion korun. Snížení objemu kapitoly oproti minulým rokům souvisí
s převedením vily Karla Čapka do kapitoly 82 správa majetku, kde je alokována na běžné výdaje

a dokončení projektové dokumentace částka ve výši 2 milionů korun.
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Veřejná finanční podpora - doc. Ing. L Sedmihradská

V této kapitole je alokováno celkem 34 mil. korun. Kapitola byla rozpracována jinak než v minulém
období. U všech dotačních programů částka nebyla stanovena ze shora (tzn. 34 mil. rozdělit mezi
jednotlivé dotační oblasti), ale odspoda, tzn., že při přípravě jednotlivých kapitol např. kapitola kultura,

byla určena částka, která půjde na in haus kulturu a která na podporu vnějších subjektů. Z praktického

hlediska je vhodné mít fin. prostředky ve zvláštní kapitole - jsou to výdaje pro tu kterou oblast. Dotační
programy máme ve 4 oblastech - v oblasti kultury, kde je vyčleněno 7 mil., v oblasti sportu, volného
času a mládeže 12,9 mil. korun, v oblasti sociální a zdravotní 11,2 mil. korun a v oblasti životního

prostředí a udržitelného rozvoje 1 milion korun. Samostatně funguje dotační program na obnovu
památek - je již vyhlášen - vyčleněn 1 mil. korun. V průběhu začátku příštího roku bude vyhlášen další

ročník zásobníku projektů, kde je vyčleněn opět 1 mil. korun.
Obecní majetek - Ing. P. Beneš
Cílem je opravit co nejvíce bytů. V letošním roce bylo určeno opravit 100 bytů, což se snad ještě

do konce roku uskuteční. V kapitole obecní majetek jsou prostředky na veškeré pojištění městské části
a prostředky na opravy, udržování a technické zhodnocení bytů. Primárním cílem příštího roku je
získání dotace hl. m. Prahy z programu Dostupné bydlení na rekonstrukce. Tomu odpovídá i struktura

rozpočtu - je zde přímo vyčleněno 10 mil. na opravy bytů (5 mil. na investice a 5,25 mil. na neinvestice).
Dále máme 51 mil., které jsou ve zdaňované činnosti a dalších 30 mil. určených na opravy

prostřednictvím správních firem.
Správa majetku - O. Koumarová

Kapitola 0082 a 0083. Z hlediska investic okomentovala pouze větší akce - dokončení rekonstrukce
LDN (podlahy), pokračuje rekonstrukce polikliniky Malešice v plánované částce 125 milionů. Je

zahájena stavba nízkoprahového centra K Botiči ve výši 11,5 milionů, na příští rok plánováno 10 milionů
akce stále běží. Příští rok by měla být dokončena rekonstrukce komunitního centra U Vršovického
nádraží - plánováno 50 milionů s dokončením do pololetí 2020. Dále jsou prováděny projektové práce
- KD Barikádníků, rekonstrukce Strašnického divadla a další akce. Ve školství je v plánu vypracování
energetických posudků a projektová dokumentace na zateplení MŠ U Roháčových kasáren a MŠ

Magnitogorská. Bude zahájena rekonstrukce pavilonu MŠ U Vršovického nádraží. Je plánováno 6

milionů, celkem počítáme s 26 miliony Kč. Je dokončena MŠ Nad Vodovodem, proběhla kolaudace a 6.
ledna se počítá se zahájením provozu (je zde pouze částka na úhradu pozastávek). V následujícím roce
bude zahájena rekonstrukce MŠ Bajkalská. V rozpočtu je pouze částka z našich zdrojů, je přidělena
dotace ve výši cca 40 milionů. Počítá se s vypracováním energetických posudků na ZŠ Švehlova a ZŠ
Nad Vodovodem. Bude dopracována dokumentace na rekonstrukci ZŠ V Olšinách. Dále se bude
provádět rekonstrukce ústředního topení vZŠ Jakutská, kde došlo k havárii. VZŠ Olešská je

dopracována dokumentace. Realizace je odložena, a to vzhledem k tomu, že tam byla doprojektována

i vzduchotechnika. Bude se provádět zateplení fasády a vzduchotechnika v rozsahu celé školy.
Na dotaz Ing. M. Maršálka týkající se MŠ Nad Vodovodem, kde příjezdovou komunikací ke stavbě byla
ulice Chotouňská, zda se plánuje její úprava se silnicí, O. Koumarová sdělila, že TSK nedá souhlas

ke kolaudaci bez částečné úpravy komunikace (je to v rozsahu cca 2 milionů).
Tuto kapitolu doplnila doc. Ing. L Sedmihradská. Ph.D. - gescí paní radní Koumarové jsou investice.

Vysvětluje navýšení drobných výdajů v kapitole 0082, které budou využity na správu Areálu volného

času Gutovka (celkem 13,5 milionu korun). Tyto prostředky byly v rámci zdaňované činnosti, ale
na základě proběhlé finanční kontroly byla tato činnost převedena do činnosti hlavní.

Na dotaz Ing. I. Mikoláše týkajícího se snížení prostředků na údržby školek, odpověděla, že oproti

loňskému roku je zde navýšení o 15 milionů korun (z 30 na 45 milionů). Jde jednak o malé drobné
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opravy, které realizujeme prostřednictvím a.s. Majetková a o větší opravy, kde sami soutěžíme

zhotovitele.

Vnitřní správa - doc. Ing. L. Sedmihradská Ph.D.
Jde o výdaje související s chodem úřadu. Jsou jednak v rozpočtu tak i v plánu zdaňované činnosti.
Nejvýznamnější položkou jsou osobní výdaje (výdaje na úředníky, zaměstnance a na zastupitele).

Nárůst je způsoben jednak navýšením odměn v souvislosti s nařízením vlády a jednak rozšířením počtu
zaměstnanců o 20 z důvodu plánovaného zavedení zón placeného stání. Na základě proběhlé finanční
kontroly jsou platy úředníků a zaměstnanců zařazeny v poměru 1:1 mezi hlavní a zdaňovanou činnost

chybně nastavené. S ohledem na finanční situaci úřadu bude nápravné opatření realizováno až v roce

2021. Od příštího roku bude přibližně 3:1 (3 v rozpočtu a 1 ve zdaňované činnosti). Je připravena

metodika, ale s ohledem na cash flow se bude nápravné opatření realizovat až v roce 2021. Ostatní

výdaje souvisí s chodem úřadu vč. zabezpečení informačních systémů - ve všech položkách jsou na
stejné úrovní jako v loňském roce. V oblasti oprav a udržování jsou zařazeny výdaje související

s realizací konkrétních úprav pro zajištění bezpečnosti - celkem alokace cca 6 milionů korun.
Na dotaz položený Ing. J. Šnajdrem o vypořádání úřadu se závěrem finanční kontroly - úřad se
vypořádal se závěrem kontroly pouze částečně. Ptá se, zda šlo jenom o to, že zaměstnanci jsou placeni

částečně z hlavní a částečně z vedlejší činnosti anebo šlo o to, jak jsou zaúčtováni? Upozorňuje, že co
se týče platů, neexistuje žádná metodika. Ptá se, zda úřad má metodiku, co vykonávat v hlavní a co

ve vedlejší činnosti?

Odpověděla doc. L Sedmihradská, Ph.D. - máme jednak mzdové náklady a náklady ostatní. Pro ostatní
náklady máme dobrou metodiku klíčování mezi hlavní a vedlejší činnost - procenta jsou pevně
stanovena. Co se týká zaměstnanců je připravena metodika pro příští rok - máme tabulku všech 410
funkčních míst - víme u každého zaměstnance, co vykonává, zda přenesenou, samostatnou působnost

anebo zdaňovanou činnost. Pro zaměstnance kanceláře starostky a tajemníka byl využit normativ.
Metodika je připravena. V polovině září jsme obdrželi definitivní protokol o kontrole a podle něj se pak
postupovalo. Ing. J. Šnajdr se dále ptá, zda městská část může dokladovat, kolik doplácí na přenesený

výkon státní správy? Doc. L. Sedmihradská, Ph.D. odpověděla - ano, umíme to dopočítat.
Paní starostka R. Chmelová sdělila, že toto byla první z věcí, o které se zajímala, informace zde byly.
Dále sdělila, že má informace od ostatních starostů a dotace na výkon přenesené působnosti
na menších obcích jsou vyšší než u nás.
Pokladní správa - doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D.

Jde o rezervní kapitolu - jsou zde výdaje, u kterých neznáme přesnou výši, např. odškodnění
ze soudního sporu anebo nevíme jejich přesné zařazení - a dále rezerva na realizaci participativního

rozpočtu. Je zde alokována značná rezerva na odbor školství a na neúčelovou investiční rezervu 10 mil.
korun na krytí víceprací.
Předseda poděkoval všem správcům kapitol, radním a vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy,

přistoupil k návrhu usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Návrh rozpočtu
a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2020".

Hlasování:
Pro hlasovalo 6 přítomných členů výboru
Hlasování se zdrželi 3 členové výboru
Nikdo nehlasoval proti.
Usnesení bylo přijato.
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bod 2. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 10 na období 2021-2025

Úvodní slovo předal předseda finančního výboru doc. Ing. L. Sedmihradské, Ph.D.
Tento materiál je povinně zpracováván, a to na období 5 let. Předkládaný výhled je poměrně reálný.

Odhad budoucího vývoje běžných příjmů, příjmů daňových a nedaňových, transferů z hlavního města
je v nárůstu 2 %. Odhad neinvestičních výdajů je rovněž ve výši 2 %. V daňových příjmech očekáváme

pokles kolem 40 milionů korun, který reaguje na usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy, kdy v roce 2022,
kdy vyvineme úsilí o opětovné vrácení velikostního koeficientu u daně z nemovitých věcí na úroveň

2,2. Ve výhledu neinvestičních výdajů je zohledněna úhrada platů zaměstnanců ze zdaňované činnosti
do rozpočtu. Oproti uplynulým letům je ve výhledu několik nových skutečností. Na straně příjmů jsou

uvedeny dotace, o které chceme zažádat - jsou to žádosti o dotace z programu životního prostředí
energetické úspory budov a jednak na opravy pěti škol a školek a na energetickou úsporu a rekonstrukci
budovy úřadu. Odráží se to i ve výhledu investičních výdajů, kde jsou zahrnuty tyto akce a další, které

je potřeba dokončit (např. poliklinika Malešice) a které bychom rádi v následujících letech zahájili. Nově
se objevuje v podmínkách městské části dluhové financování. Chceme využít půjčky, kterou nabízí

Státní fond životního prostředí. Jedním z důvodů využití půjčky jsou slušné podmínky, u škol je to
investice do energetické úspory-je tam skutečná návratnost-jde o školy, které mají největší spotřebu
energie (např. ZŠ Švehlova, kde ročně protopíme přes 2 miliony korun). Očekávaná úspora energií je

mezi 30-50 % a z té úspory budeme schopni splácet půjčku. Dále k rekonstrukci budovy městské části

- bude finančně náročná a část výdajů uvažujeme krýt půjčkou, pokud to bude možné opět ze Státního
fondu životního prostředí nebo z hl. m. Prahy.
Mgr. I. Cabrnochová se ptá na čerpání dotací z operačního fondu životního prostředí na energetické

úspory v rámci rekonstrukcí školek a škol. Počítá se pouze se zateplením školských zařízení a neřešily
se tam další energetické úspory, příp. vzduchotechnika. Do budoucna bude hygiena hlídat hladiny

oxidu uhličitého, bude stále větší tlak na to, aby vnitřní prostředí bylo pro žáky optimální. Výše dotací,

o které lze žádat je od 35 % do 70 % pak jsou tam ještě valorizace po 5 % podle toho jak je žádost
připravena.

Upozorňuje,

že

v případě

zahrnutí

do

rekonstrukce

nejenom

zateplení,

ale

i vzduchotechniky a příp. nějakých akustických i světelných prvků, jsme schopni dosáhnout až těch 70
%, kdy návratnost investice se stahuje z 33 let na nějakých 16 až 17 let. Dotazuje se, proč se volí cesta

nejmenší investice, kdy se návratnost v dlouhodobém horizontu protahuje, a to na energetickém
managmentu budovy ave splácení nákladů v čase. Ptá se, proč se jde cestou na začátku „menšího
nákladu", který se nám v čase nevyplatí.
Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. odpověděla, že možná došlo ke zjednodušení a pokud ji budou zajímat

detaily, je možno se na projekt podívat. Nicméně se úřad snaží přesně o to, jak to Mgr. I. Cabrnochová
popsala.

Doplňující informace podala O. Koumarová: Projekt zateplení školy Olešská byl pozdržen o rok, a to
z důvodu, že se tam nechala dopracovat právě vzduchotechnika, na kterou je dotace 70 %.
Další dotaz položil Ing. M. Maršálek, který se zajímal, o které další 4 školy se jedná. Doc. Ing. L.
Sedmihradská, Ph.D. odpověděla: ZŠ Olešská, Švehlova, Nad Vodovodem a MŠ U Roháčových kasáren

a Magnitogorská.
Ing. I. Mikoláš doplnil, že Mgr. Cabrnochová upozornila na zkrácení návratnosti z 33 na 17 let, což

zdůvodnila přidáním vzduchotechniky. Není to logické, vzduchotechnika rekonstrukci prodraží. Je
nutno vycházet z konkrétního projektu, a nelze to takto zobecňovat. Mgr. Cabrnochová sdělila, že data
panu Ing. I. Mikolášovi pošle.
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Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné další dotazy, navrhl předseda výboru přejít k hlasování usnesení
tohoto znění:
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým

materiálem „Návrh

Střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 10 na období 2021-2025".

Hlasování:
Pro hlasovalo 6 přítomných členů výboru
Hlasování se zdrželi 3 členové výboru
Nikdo nehlasoval proti.
Usnesení bylo přijato.

bod 3. Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10
Tento bod opět okomentovala doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D.
Navázala na paní starostku, která v úvodním slovu sdělila, že máme ambici předložit návrh rozpočtu

ještě do konce tohoto roku a schválit náš rozpočet 16. 12. 2019. Na základě doporučení jak auditora,
tak kontrolní skupiny, jsme se rozhodli předložit „Návrh Zásad v období rozpočtového provizoria MČ
Praha 10" s tím, že tyto zásady jsou „univerzální". Pokud budou takto schváleny, budou uveřejněny na
úřední desce a budou platit do doby, než je nějaké zastupitelstvo změní. Budou to zásady

pro hospodaření ve všech dalších letech. Je to na doporučení externích subjektů. Zajišťují plynulý chod
městské části v případě, že nebude rozpočet schválen.
Ing. M. Maršálek položil dotaz, zda se vše stihne, a to vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy
má zasedat 12. 12.2019.

Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. odpověděla, že jsou si vědomi, že je to na poslední chvíli.
Ing. M. Maršálek děkuje za nadčasový a koncepční přístup při vypracování „Návrh zásad".

Dále dal předseda výboru hlasovat o návrhu usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Návrh Zásad pro
hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10".

Hlasování:
Pro hlasovalo 6 přítomných členů výboru
Hlasování se zdrželi 3 členové výboru
Nikdo nehlasoval proti.
Usnesení bylo přijato.

bod 4. Různé
Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných neměl podněty ani připomínky, předseda poděkoval všem
za účast a zasedání výboru v 17, 35 hod. ukončil.

Součástí tohoto zápisu je - usnesení výboru FiV/5/1 ze dne 20.11. 2019
- usnesení výboru FiV/5/2 ze dne 20. 11. 2019
-

usnesení výboru FiV/5/3 ze dne 20. 11. 2019

Příloha: Prezenční listina

Ing. Roman Bulíček

předseda FiV

Mgr. Václav Vlček

ověřovatel
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Lidmila Gavláková
tajemnice výboru
Datum vyhotovení zápisu: 25. 11. 2019
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USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV/5/1 ze dne 20. 11.2019

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10
souhlasí

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

2020".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV
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USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10

č. FiV/5/2 ze dne 20. 11.2019

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „ Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 10
na období 2021-2025".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV
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USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV /5/3 ze dne 20.11.2019

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10
souhlasí

s předloženým materiálem „ Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria

MČ Praha 10".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Záznamy o činnostech zpracování dle ust. čl. 30 nařízení GDPR

Správce osobních údajů
Odbor/organizační jednotka/oddělení
Agenda odboru/organizační
jednotky/oddělení

Úřad městské části Praha 10. Vršovická 68. 101 38 Praha 10. e-Dodatelna: nostaffilDrahalO.cz.
identifikátor DS: imb7wg. ústředna: 267 093 111
Zastupitelstvo městské části Praha 10
Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV)

Účel zpracování

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 dne21. 11.2018
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Právní titul

zpracování prezenčních listin je nezbytné pro účely
oprávněných zájmů správce
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 na jednání 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.
NE
Dle počtu jednání Finančního výboru.
subjekt osobních údajů

Souhlas
Subjekt osobních údajů

Kategorie osobních údajů

Zvláštní kategorie osobních údajů
Rozsah zpracování
Zdroj osobních údajů

Příjemci osobních údajů

Druh zpracování

Způsob zpracování

Zdroje uchování 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

Lhůty pro výmaz osobních údajů

Přeshraniční přenos osobních údajů
Bezpečnostní opatření

Povinné informování subjektů údajů
Další práva subjektů osobních údajů

zpracovává a dále na odboru hospodářské správy v rámci
vedení archivu správce 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

Lidmila Gavláková. tajemnice Finančního výboru
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