Městská část Praha 11

Zápis č.2
z jednání finanční komise, konaného dne 28.04.2022
Přítomni:

Mgr. Blanka Janečková - předsedkyně, Ing. Richard Bureš, CSc., Ing.
Petr Popov, Ing. Jiří Kudlík, Ing. Lubomír Šolc, Ing. Pavel Podgorný,
Ing. Hana Březinová - tajemnice

Nepřítomni:
Omluveni:

Bc. Lukáš Chlup, Ing. Petr Šesták, Ing. Lenka Stoklasová, Klára
Urbanová

Hosté:
Místo jednání:

On-line jednání prostřednictvím MS Teams

Usnášeníschopnost:

ano

Datum příštího
jednání:

01.06.2022

Místo příštího
jednání:

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4, a on-line prostřednictvím MS
Teams

Program jednání:
Navržený program jednání
1. Zahájení a schválení programu
2. Připomínky k zápisu z minulého jednání a kontrola plnění úkolů uložených z předchozích
jednání
3. Výsledky hospodaření vedlejší hospodářské činnosti zajišťované správní firmou Jihoměstská
majetková a.s. za rok 2021
4. Rozbory hospodaření MŠ a ZŠ za rok 2021
5. Přehled rozpočtových opatření
6. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Předsedkyně zahájila jednání v 16:35 hod., prostřednictvím MS Teams bylo v čase zahájení
přihlášeno celkem 6 členů, komise byla usnášeníschopná. Návrh programu byl jednomyslně
schválen. Předsedkyně na začátku jednání shrnula a ocenila výsledek práce finanční komise a
finančního výboru při přípravě rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2022.
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2. Připomínky k zápisu z minulého jednání a kontrola plnění úkolů uložených z předchozích
jednání
Na jednání konaném dne 09.02.2022 byly uloženy 2 úkoly - vyzvat ředitele JMM a.s. k doložení
skutečných nákladů na energie v jednotlivých školských objektech (v Kč a jednotkách za poslední
4 roky) a vyžádat od správní firmy JMM a.s. ekonomické zdůvodnění navýšení režijních nákladů
na odměnu za správu v jednotlivých okruzích VHČ oproti roku 2021. Obě odpovědi budou zaslány
členům komise prostřednictvím e-mailu. K minulému zápisu neměl nikdo z členů žádné
připomínky.
3. Výsledky hospodaření vedlejší hospodářské činnosti zajišťované správní firmou Jihoměstská
majetková a.s. za rok 2021
Členové obdrželi rozbory hospodaření JMM za 4 okruhy - správa bytových objektů MČ, pozemky,
nebytové objekty OSM, nebytové objekty - školské objekty a zápis z projednávání výsledků VHČ
zajišťované správní firmou Jihoměstská majetková a.s. za rok 2021, které proběhlo po odkladu
29.03.2022 (datum jednání uvedený v zápisu je špatně). Jednání se zúčastnili Ing. Popov a Mgr.
Janečková. V rámci projednávání měli k výsledkům hospodaření dotazy a připomínky zejména
vedoucí oddělení finančního hospodaření EO Ing. Hykšová a vedoucí útvaru interního auditu a
kontroly Ing. Hampl. Po jejich zapracování byl vypracován uvedený zápis. Komise na jednání
probírala opakovaný problém s neřešenými pohledávkami ze strany JMM a.s., skutečnost že u
objektů stále chybí rozepsané pohledávky, chybí podrobný seznam dlužníků MČ a je nutná
kontrola inventarizace pohledávek. Dále se probíral nový dodavatel elektrické energie firmy
Centropol Group a problémy s fakturací. Komise vznesla dotaz, zda někdo kontroluje, jestli
dochází k nápravě chyb a nesrovnalostí, které jsou součástí každoročních zápisů z projednávání
výsledků VHČ.
4. Rozbory hospodaření MŠ a ZŠ za rok 2021
Rozbory proběhly 15.03.2022, výsledkem je zápis, který členové obdrželi. Rozbory jsou
prováděny podle platné interní směrnice, projednávalo se hospodaření s finančními prostředky
poskytnutými ze strany zřizovatele, rozdělení hospodářského výsledku do fondů, vliv navýšení
nákladů energií na chod škol, výše dohadných položek a hodnocení jednotlivých ředitelů a
projednání hodnotících listů. Zazněla informace, že rozdělení HV do fondů je součástí
Závěrečného účtu, který schvaluje zastupitelstvo MČ.
5. Přehled rozpočtových opatření
Členové obdrželi přehled rozpočtových opatření přijatých k 25.04.2022. Ing. Popov se zajímal, zda
MČ již obdržela nějakou dotaci na pomoc ukrajinským uprchlíkům na území MČ Praha 11.
Odpověď: rozpočtové opatření č. 30/22 - dotace poskytnutá z rozpočtu HMP v celkové výši 3.758
tis. Kč, z toho na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří
jsou na útěku před agresí Ruské federace ve výši 3.754 tis. Kč, a pro jednotku SDH na mimořádné
provozní výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před
agresí Ruské federace ve výši 4 tis. Kč.
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6. Různé
V rámci tohoto bodu proběhla diskuze na téma problematika ukrajinských uprchlíků a zejména
dětí, které by se měly začleňovat do školních a předškolních kolektivů. Ing. Popov požádal o
zaslání ročního přehledu účasti členů na jednáních - bude zasláno e-mailem.
V 17:26 se na jednání připojila K. Urbanová.
Jednání bylo ukončeno v 17:35 hod.

Přijatá usnesení:

Úkoly:

Náměty pro RMČ:

Přílohy:

Zapsal:

Březinová Hana Ing. (EO) P11, tajemník

Schválil:

Mgr. Blanka Janečková, předsedkyně
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