P10-002171/2019

Z Á P I S č. 1/2019
zjednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10
konaného dne 7. ledna 2019 od 17,00 hod. v Radničním salónku

Přítomní členové výboru: Ing. Roman Bulíček, Mgr. Ivana Cabrnochová, Martin Kostka, Ing.
Milan Maršálek, Ing. Ivan Mikoláš, PaedDr. Martin Sekal, Ing. Jan
Šnajdr, Mgr. Václav Vlček
Omluven:

Ing. Ladislav Koubek

Hosté:

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., Ing. Mária Gombíková , Marie
Šustová, Lukáš Tyl, Jiří Komrska

Veřejnost:

Předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 přivítal přítomné.

Konstatoval,

že je přítomno 7 členů finančního výboru, dle přiložené prezenční listiny, a tím je výbor
usnášeníschopný.
Jako ověřovatele zápisu navrhl PaedDr. Martina Sekala.
Hlasování:
Pro hlasovali všichni přítomní členové výboru.
Proti nebyl žádný z přítomných členů výboru.
Nikdo se hlasování nezdržel.
PaedDr. Martin Sekal byl zvolen ověřovatelem zápisu.

Dále předseda výboru dal návrh na používání diktafonu během jednání, a to z důvodu
přesného zápisu průběhu jednání.
Hlasování:
Pro hlasovalo 6 přítomných členů
Proti 1 člen
Nikdo se hlasování nezdržel.
Návrh na používání diktafonu byl přijat.

Předsedající navrhl program zasedání:
bod 1. Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2018 včetně informace o rozpočtových
úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

bod 2. Diskuse
bod 3. Různé

Hlasování:
Pro hlasovalo 6 přítomných členů
Proti nebyl žádný z přítomných členů výboru.
Nikdo se hlasování nezdržel.
Program byl schválen.

V 17,15 hod. se dostavila s omluvou Mgr. Ivana Cabrnochová.
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bod 1. Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30.9. 2018 včetně informace o rozpočtových

úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
Předseda předal slovo vedoucí odboru ekonomického Ing. Márii Gombíkové, která podrobně

seznámila přítomné členy s předkládaným materiálem a provedla je jednotlivými kapitolami
vč. tabulkové části.
Vzhledem ktomu, že nikdo z přítomných neměl žádné dotazy, bylo přistoupeno k dalšímu
bodu programu.

bod 2. Diskuse

Mgr. Ivana Cabrnochová poukázala na to, že na str. 111 v komentáři k výsledkům hospodaření

OHS jsou finanční prostředky vyjádřeny nejen v částkách, ale i v procentech. Žádá vše
ujednotit a i v ostatních komentářích k výsledkům hospodaření uvádět procenta.
Protože nebyly další dotazy, předseda bod uzavřel a přednesl návrh usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Zpráva

o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2018 včetně informace o rozpočtových úpravách
schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění".

Hlasování:
Pro hlasovalo 7 přítomných členů
Proti nebyl žádný z přítomných členů výboru.
Nikdo se hlasování nezdržel.
Usnesení bylo přijato.
bod 3. Různé

V tomto bodu se dotázal Mgr. Václav Vlček, kdy bude další termín zasedání finančního výboru.
Ing. Jan Šnajdr žádal informaci, kdy budou k dispozici podklady pro návrh rozpočtu na rok

2019.
Oba dotazy zodpověděla doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., která sdělila, že příští zasedání
finančního výboru se bude konat dne 30. ledna 2019 od 16,00 hod. Materiály budou k dispozici
týden předem.

Předseda poděkoval všem za účast a jednání v 17,30 hod. ukončil.

Ing. Roman Bulíček
předseda finančního výboru

Ověřovatel:

PaedDr. Martin Sekal
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Tajemnice výboru:
L. Gavláková

Datum vyhotovení zápisu:
10. ledna 2019

Přílohy: Usnesení FiV/1/1 ze dne 7. 1. 2019
Prezenční listina
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USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV/1/1 ze dne 7. 1. 2019

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10
souhlasí

s předloženým materiálem „Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2018 včetně

informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Číslo tisku:
P10-002171/2019

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
I

totožnost

a

kontaktní

údaje

správce

osobních údajů

Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68,101 38 Praho 10, e- 1

podatelna:

■

., identifikátor datové schránky:

.

1
1

irnb7wg, ústředna: 267093 111

kontaktní údaje pověřence pro ochranu

Mgr. Monika Bendová, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-mail:

osobních údajů

účel zpracování, pro které jsou osobní údaje

, telefon: 267 093 743

•

Zřízení Finančního

výboru dle ustanovení §78

odst. 1, zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě
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určeny, a právní základ pro zpracování

a jeho

povinnosti z tohoto

ustanovení

vyplývající a dále § 100 odst. 2 zákon o hlavním i

1

městě Próze. Poradní orgán Zastupitelstva městské ■

i

části Praha 10.

právní i

•

zpracování je nezbytné pro splnění
povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje

•

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných
zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před

1

těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní
práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu 1

1

osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů
dítě
:

! oprávněné zájmy správce osobních údajů

•

Oprávněné zájmy správce osobních údajů spočívají

v zájmu na doložení účastí osob na jednání výboru.

í nebo třetí strany v případě, kdy je zpracování

nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ
či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito
■ zájmy mají přednost zájmy nebo základní

práva a svobody subjektu údajů vyžadující

ochranu osobních údajů, zejména pokud je
subjektem údajů dítě

příjemci nebo kategorie příjemců osobních
údajů

•
•

Členové 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

případný záměr předat osobní údaje příjemci
ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci

•

Ne.

í

1

•

Po skončení4 letěno volebního období

i

doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,

i nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro
i stanovení této doby

I existence práva požadovat od správce přístup

Pro plnění právní povinnosti správce:

k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů

•

právo na přístup

i (fyzická osoba), jejich opravu nebo výmaz

•

právo na opravu a doplněni

•

právo na omezení zpracování

i anebo výmaz omezení zpracování a práva 1
í vznést námitku proti zpracování, jakož i práva
i
1
1 na přenositelnost údajů
1

Pro oprávněný zájem správce:

•

právo na přistup

•

právo na opravu a doplnění

•

právo na výmaz

•

právo na omezení zpracováni

•
•

právo vznést námitku

právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím

.

Ne. Nedochází ke zprocování osobních údajů na j

i

základě souhlasu subjektu údajů

dotčena zákonnost zpracování založená na

1

souhlasu uděleném před jeho odvoláním

1
•
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(fyzická

těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základni
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má
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účelu zpracování.

informace, zda dochází k automatizovanému

rozhodování,

včetně

profilování

•

K
automatizovanému
profilováni, nedochází.

rozhodováni,

včetně

a

přinejmenším v těchto případech smysluplné
informace týkající se použitého postupu, jakož

i

'/'/známu

a

predpokladaných

důsledků

1

j takového zpracování pro subjekt údajů (fyzická
i osoba)

