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Z Á P I S č. 1/2020
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10
konaného dne 10. 2. 2020 od 18,00 hod. v zas. místnosti č. 411b) IV. patro budovy A

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

Hosté:

doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D., Ing. M. Gombíková, M. Šustová,
Ing. B. Červíček, I. Hájková, J. Martínková

Předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 přivítal přítomné. Zasedání zahájil v 18,00
hod. Konstatoval, dle přiložené prezenční listiny, že je přítomno 9 členů finančního výboru, a tím je
výbor usnášeníschopný.
Jako ověřovatele zápisu navrhl Ing. I. Mikoláše. Pan Ing. I. Mikoláš s návrhem souhlasil.
Hlasování:
Pro hlasovali všichni přítomní členové výboru.
Proti nebyl žádný z přítomných členů výboru.
Nikdo se hlasování nezdržel.
Ing. I. Mikoláš byl zvolen ověřovatelem zápisu.
Dále předseda navrhl program zasedání:

bod 1. Strategický plán udržitelného rozvoje
bod 2. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 10 za rok 2019
bod 3. Výsledky hospodaření MČ v roce 2019 - předběžná informace
bod 4. Problematika financování příspěvkové organizace CSOP-vč. harmonogramu
bod 5. Informace o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 a návrh na schválení žádosti o
poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hl. m. Prahy
bod 6. Diskuse
bod 7. Různé
Hlasování:
Pro hlasovali všichni přítomní členové výboru.
Proti nebyl žádný z přítomných členů výboru.
Nikdo se hlasování nezdržel.
Program byl schválen.

Bod 1. Strategický plán udržitelného rozvoje
Vedoucí oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 10 paní Hájková seznámila členy
výboru se způsobem realizace „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020
- 2030" pomocí ročních Akčních plánů s vazbou na tvorbu rozpočtu MČ Praha 10. Na úřadě je nyní

zaváděno projektové řízení pomocí SW Kanboard, ve kterém budou řízeny projekty Akčního plánu.
Postupně budou školeni pracovníci, kteří budou v SW pracovat. Je nutná provazba s normou ISO 9001
a úprava některých procesů pro zavedení strategického a projektového řízení. Vzhledem ktomu,
že nikdo z členů finančního výboru neměl žádný dotaz, navrhl předseda hlasovat o následujícím
usnesení:

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Strategický plán
udržitelného rozvoje".

Hlasování:

Pro hlasovali všichni přítomní členové výboru.
Proti nebyl žádný z přítomných členů výboru.
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Nikdo se hlasování nezdržel.
Usnesení bylo přijato.

Bod 2. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 10 za rok 2019

Předseda seznámil přítomné členy se zprávou o činnosti Finančního výboru ZMČ Prahy 10 za rok 2019.
Zpracovat zprávu o činnosti finančního výboru uložilo Zastupitelstvo MČ Prahy 10 usnesením
č. 3/9/2019 na svém 3. zasedání dne 28.1. 2019. Zpráva se bude projednávat na příštím zasedání ZMČ.

Nikdo z přítomných členů výboru neměl připomínky ani dotazy, a proto dal předseda hlasovat
o usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Zpráva o činnosti
Finančního výboru ZMČ Praha 10 za rok 2019."

Pro hlasovali všichni přítomní členové výboru.
Proti nebyl žádný z přítomných členů výboru.
Nikdo se hlasování nezdržel.
Usnesení bylo přijato.
bod 3. Výsledky hospodaření MČ v roce 2019 - předběžná informace

Krátký komentář přednesla doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. Jde o první výsledky hospodaření. Bude
se projednávat Závěrečný účet. Základní výsledky: hospodaření v hlavní činnosti skončilo se schodkem

404 mil. Kč. Investice byly vyšší než schodek (část byla hrazena z neinvestičních prostředků) a

z hospodářské činnosti nebyly převedeny žádné prostředky. K čerpání v jednotlivých odvětvích -

nebyla čerpána pokladní rezerva. Investiční výdaje oproti upravenému rozpočtu jsou na 63 %.

Plnění výdajů ve zdaňované činnosti - výnosy 95 %, plnění nákladů ve výši 87 % (v průběhu podzimu
výdaje byly vázány na opravy a udržování).

Mgr. Vlček žádá při zpracování přehledu plnění plánu zdaňované činnosti o srovnání plánu a
skutečnosti u jednotlivých položek a středisek..
Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. sdělila, že jde o žádost, jak by měl vypadat výstupní materiál.

Ing. Gombíková doplnila, že jde pouze o předběžnou informaci, jak se plnil plán hospodářské činnosti,
nyní nelze kompletně dodat, vše bude podrobně rozpracováno v Závěrečném účtu.

Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. uzavřela debatu s tím, že připomínky Mgr. Vlčka k formátu informace
o plnění plánu hospodářské činnosti budou vypořádány v Závěrečném účtu.
Ing. Maršálek položil dotaz ohledně dotace na výkon státní správy. Paní M. Šustová sdělila, že dotace

z MHMP nepokrývají náklady na státní správu.

Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. doplnila, že v dotacích na výkon státní správy jsme na tom relativně
dobře ve srovnání s ostatními trojkovými obcemi.
Vzhledem k tomu, že nebyly již žádné dotazy, předseda přešel k dalšímu bodu schváleného programu.
bod 4. Problematika financování příspěvkové organizace CSOP - vč. harmonogramu
Předseda předal slovo Doc. Ing. L. Sedmihradské, Ph.D., která materiál okomentovala: jde o pečlivou

rešerši vztahů mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem, čerpání fondů, využití fondů, možnosti
příspěvkové organizace využít cizí zdroje. Upozorňuje na skutečnost, že zákon o rozpočtových
pravidlech definuje povinnost příspěvkové organizace sestavit rozpočet až od roku 2017 a v MČ Praha
10 ještě nenastala situace, aby příspěvková organizace měnila rozpočet. Z toho důvodu bylo důležité
pro odbor sociální a ekonomický tuto rešerši vypracovat. Podrobně vysvětlila další postup: příspěvková

organizace požádá o navýšení provozního příspěvku a současně předloží návrh na úpravu rozpočtu.
Důležitá je součinnost odboru sociálního, ekonomického a CSOP. Sdělila, že důležitý je zpracovaný

harmonogram (ale v této době zatím nemáme za loňský rok výsledky hospodaření CSOP). Je třeba
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přijmout opatření - úpravu plánu a výnosu CSOP a tím i úpravu rozpočtu. Klíčovým termínem je

červnové zasedání ZMČ, které by mělo tento materiál schválit.

Mgr. I. Cabrnochová poděkovala za souhrnné informace a za to, že lze materiál projednávat. Očekávala,
že ho obdrží na prosincovém ZMČ, což by byl adekvátní termín. To co vyplývá z rešerše je to, co opozice
navrhovala na lednovém zastupitelstvu, ale nebylo možno o tom hlasovat. Žádá, aby finanční výbor
na svém zasedání dostával informaci o tom, v jaké fázi se problematika nachází a zařadil ji na jednání
jako pravidelný bod.
Předseda sdělil, že do konce března bude další jednání FiV na kterém se bude toto téma projednávat.
Ing. J. Šnajdr vstoupil do diskuse s tím, že po dohodě s TOP 09 může hovořit za celý klub. Klub mrzí,

že informace nebyly uveřejněny na posledním zasedání ZMČ. Připojuje se k Mgr. Cabrnochové s tím,
že opozice chtěla o tomto materiálu hlasovat na posledním zastupitelstvu a koalicí jí to umožněno
nebylo.

V zásadě bylo v lednu zřejmé, že peníze obdržíme od MHMP anebo se provede přesun v rozpočtu. Mgr.
Cabrnochová sděluje, že má dojem, že podání informace v termínu 22. června je pozdě a žádá, aby
na každém zasedání FiV dostávali členové přesnou informaci od vyjednávacího týmu, který chodí na
MHMP, co je v dané chvíli domluveno a jaký je vývoj. Zda bude druhé kolo dotačního řízení anebo se
bude muset dorovnávat-jaké jsou všechny možnosti.

Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. vysvětluje logiku a poukazuje na to, že na červnovém zasedání
zastupitelstva je zařazen bod informace o problematice CSOP. Finanční výbor si má sám stanovit termín

projednávání tohoto bodu. Předseda doplňuje, že následující výbor se sejde do konce března.
V případě, že bude informace o tom, že se děje něco zásadnějšího, bude svolán finanční výbor dříve.

Mgr. Cabrnochová prosí, aby na každém zasedání zastupitelstva byla o problému CSOP podána
informace.
Doc. Ing. L. Sedmihradská sdělila, že v tuto chvíli je část informací hodně technická a nemyslí si, že je

nezbytně nutné, aby šla do zastupitelstva. V současné době vyjednáváme na MHMP. Při jednání s paní
Johnovou bylo přislíbeno 2. kolo grantů.
Pan M. Pobuda uvedl, že je do grantové komise RHMP pevně zařazen tento bod, dále je zařazen do
výboru pro sociální politiku ZHMP. Na posledním jednání tohoto výboru byla sdělena možnost 2.
grantového kola. Časově to vychází na červnové zasedání ZHMP. Domnívá se, že je zbytečné podávat

informaci na každém zastupitelstvu, a to vzhledem ke stále se měnící situaci. Na dotaz Mgr.

Cabrnochové, zda je známa finanční částka, která by mohla být k dispozici, odpověděl, že tuto
informaci nemá.
Ing. I. Mikuláš sdělil, že se domnívá, že k projednání jsou vhodné výbory, které jsou k tomu zřízeny a ne
ZMČ.
Ing. J. Šnajdr oponoval, že jde o závažnou věc a zastupitelé by měli mít informace průběžně.

Na dotaz Mgr. Cabrnochové týkající se individuální dotace odpověděla Doc. Ing. L Sedmihradská, Ph.D.,
že ze zákona nelze poskytnout individuální dotaci na něco, na co je dotační program.
Možnost je pouze jedna, a to 2. kolo grantového řízení.

Mgr. Cabrnochová, vzhledem k tomu, že jde o velkou část prostředků a týká se to značné části obyvatel
Prahy 10 žádá, aby zastupitelé informaci obdrželi.

Předseda přešel k dalšímu bodu jednání.
bod 5. Informace o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 a návrh na schválení žádosti o
poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hl. m. Prahy

Doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D. uvedla, že jde o koncept materiálu, který půjde na projednávání
zastupitelstva. Bude rozšířen ještě o několik příloh. Je podána žádost na Operační program životní
prostředí-dotace je dvousložková - je podána na 219 mil. Kč. Druhý zdroj financování je dotace, kterou
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nabízí hl. m. Praha na spolufinancování z fondu EU. Je předkládána žádost o návratnou finanční
výpomoc z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši půl miliardy korun. Částka je dána na základě odhadovaných

výdajů jak na rekonstrukci, tak na následné vybavení interiéru radnice. Podotýká, že zatím Rada hl. m.
Prahy neschválila dotaci na spoluúčast k dotacím z fondů EU - situace se může změnit. K návratné
finanční výpomoci sdělila, že jde o půjčku, která se bude splácet 25 let ve výši 20 mil. Kč ročně a je

bezúročná.
V diskusi k tomuto bodu Ing. J. Šnajdr řekl, že se mu jako konzervativnímu ekonomovi nelíbí, že velká
MČ, jako Praha 10, není schopna ze svých příjmů řádně spravovat svůj nemovitý majetek. Považuje
za nesprávné a nesystémové, aby Praha 10 musela žádat Magistrát hl. m. Prahy o příspěvek na každou
zásadnější opravu svých nemovitostí (škol, školek, školních jídelen). Vyjádřil obavu, že MČ nebude mít
dost peněz na opravy těchto nemovitostí, až začne splácet úvěr na rekonstrukci radnice.

Mgr. Cabrnochová položila dotaz, jakou formou byla vybrána firma na výběr veřejné zakázky. Doc. Ing.

L. Sedmihradská, Ph.D. uvedla, že šlo o veřejnou zakázku malého rozsahu a bylo osloveno několik
uchazečů.

Doc. Ing. L. Sedmihradská sdělila, že v minulém roce byly využity dvě formální možnosti - jedna byla
připomínka k dotačním vztahům, druhá byla při novelizaci vyhlášky z pobytu, kdy jsme rozporovali výši

odvodů za místní poplatek ze psů a poplatku z pobytu. Na základě těchto požadavků velkých

městských částí přislíbil náměstek Vyhnánek, že svolá schůzku, na které znovu otevře debatu o
poplatcích.
Paní M. Šustová uvedla, že dotační vztahy se změnily v roce 2012 z důvodu povodní, kdy malé městské
části obdrželi větší dotace na obnovu než velké. V té době naše městská část přišla o cca 30 mil. Kč.,
pak o 15 mil. s tím, že je to pouze na dobu 3 let. Poté došlo ke zprůměrování na 3 tis. Kč/obyvatele.

Původní výše dotací se již nevrátila. Ing. Gombíková podotýká, že vzhledem ktomu, že jsme druhá
největší městská část, je pro nás výhodný koeficient, který se počítá dle počtu obyvatel.
Ing. Mikoláš položil dotaz, kolik stojí údržba stávající budovy? 8 až 9 mil. Kč ročně stojí vytápění budovy

a další miliony se musí investovat do nutných oprav. Závěrem konstatoval, že vzhledem ke stávajícímu
stavu, není reálné odkládat rekonstrukci budovy.
Předseda sdělil, že jsou pouze dvě teoretické možnosti, a to rekonstrukce anebo nová radnice.
Ing. Maršálek podotknul, že kdyby se do stávající radnice vložily každý rok 2 mil. Kč. po dobu 20 let, tak

by dnes nebyl žádný problém.

Po proběhlé diskusi k tomuto bodu navrhl předseda usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí

a) S podáním žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města

Prahy ve výši 500 000 tis. Kč na dobu 25 let za účelem zajištění financování rekonstrukce
budovy ÚMČ Praha 10 a jejího uvedení do provozuschopného stavu
b) S textem žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města
Prahy ve znění uvedeném pokladovém materiálu.
Hlasování:
Pro hlasovalo 7 členů výboru.
Hlasování se zdrželi 2 členové výboru
Proti nebyl žádný z přítomných členů výboru.
Usnesení bylo přijato.
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bod 6. Různé

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl podněty ani připomínky, předseda poděkoval všem
za účast a zasedání výboru v 19, 30 hod. ukončil.

Součástí tohoto zápisu je - usnesení výboru FiV/1/1 ze dne 10. 2. 2020
- usnesení výboru FiV/1/2 ze dne 10. 2. 2020
-

usnesení výboru FiV/1/3 ze dne 10. 2. 2020

Příloha: Prezenční listina

Lidmila Gavláková
tajemnice výboru

Datum vyhotovení zápisu: 13. 2. 2020
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USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV/1/1 ze dne 10.2.2020

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10
souhlasí

s předloženým materiálem „Strategický plán udržitelného rozvoje".

Číslo tisku:
PlO-016170/2020

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV /1/2 ze dne 10.2.2020

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 10 za rok 2019"
//

Číslo tisku:

PlO-016170/2020

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV/1/3 ze dne 10. 2. 2020

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí
a) s podáním žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města

Prahy ve výši 500.000 tis. Kč na dobu 25 let za účelem zajištění financování rekonstrukce
budovy ÚMČ Praha 10 a jejího uvedení do provozuschopného stavu

b) s textem žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města
Prahy ve znění uvedeném v podkladovém materiálu.

Číslo tisku:
PlO-016170/2020

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

Správce osobních údajů

Odbor/organizační
jednotka/oddělení
Agenda odboru/organizační
j ednotky/oddě lení
Účel zpracování

Právní titul

Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-podatelr
imb7wg, 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

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
•

•
•
Kategorie osobních údajů

•

•
•

Zvláštní kategorie osobních údajů
Rozsah zpracování
Zdroj osobních údajů

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

Příjemci 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
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 kteiým má
přístup oprávněná úřední osoba. K elektronickým
spisům je přístup omezen dle vymezených
oprávnění.
ANO
Pro plnění právní povinnosti správce:
• právo na přístup

•

Druh zpracování

Způsob zpracování

Zdroje uchování osobních údajů

Lhůty pro výmaz osobních údajů

Přeshraniční přenos osobních údajů
Bezpečnostní opatření

Povinné informování subjektů údajů
Další práva subjektů osobních údajů

•

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:

•

•
•
•

Interní odpovědnost za zpracování

Datum a podpis odpovědné osoby

právo na přístup k osobním údajům
právo na opravu a doplnění osobních
údajů
právo na omezení zpracování
právo vznést námitku

Lidmila
výboru

Gavláková,

/é.7 £^7 7
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/

Finančního

