
Číslo jednání: 18/2017 

Datum konání: 19. 6. 2017 

Přítomni: Mgr. Štrobová Alena, Stára Richard, Ing. Spilková Tamara, Juklová Ilona 

Omluveni: Ing. Herian Petr, Houšková Martina, JUDr. Blahovec Miloslav 

Hosté:  

Zapisovatelka: Bc. Martynková Helena 

Zápis:  

Schůzi finančního výboru zahájila paní předsedkyně Mgr. Alena Štrobová v 17:35 hod. Na programu jednání bylo: 

1) Závěrečný účet za rok 2016, členové FV byli seznámeni s návrhem Závěrečného účtu za rok 2016, který je 

vyvěšen na ÚD. Závěrečný účet bude schvalován s výhradami, které vychází ze Zprávy o výsledku PH MČ 

Praha 20 za rok 2016. Členové FV byli informováni, že byl vydán příkaz starostky, kterým se mají vytknuté 

nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2016 odstranit.  

2) Finančnímu výboru byla předložena informace o provedených rozpočtových opatřeních č. 27 až 39, která 

byla schválena Radou městské části na základě jí uděleného zmocnění ZMČ č. usnesení  ZMC/18/1/0018/17. 

V rámci tohoto bodu byla podána informace o tom, že  

 Městská část přijala náhradu škody od pojišťovny ve výši 573.962,00 Kč, za poškozené hřiště v areálu 

školy FZŠ Chodovická neznámým pachatelem. Zničené hřiště nebude opraveno, ale bude provedena 

jeho celková modernizace. Finanční prostředky, tak budou použity na tuto akci.  

 Informace o vzniku komunitního centra v Horních Počernicích, kde Městská část obdržela 2 dotace 

na tuto akci (první dotace se týkala rekonstrukce budovy a vybavení komunitního centra, druhá 

dotace je na provoz komunitního centra).  

 Informace o tom, že Rada městské části schválila zakoupení stacionárního zařízení GSM, která budou 

pronajímána pečovatelskou službou seniorům nebo osobám se zdravotním postižením. Zařízení je 

napojeno na dispečink, čímž je možné prodloužit pobyt těmto osobám v domácím prostředí. Stiskem 

tlačítka, které u sebe uživatel nosí, se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem.  

 Informace o tom, že Městská část zařadila do rozpočtu roku 2018 novou investiční akci ve výši 

6.900.000 Kč na výkup pozemku a budovy na Náchodské ulici (v blízkosti areálu Chvalské tvrze), kde 

by následně mělo dojít k demolici budovy a výstavbě nových malometrážních bytů.  

Ke všem předloženým informacím proběhla diskuze členů FV. Zajímali se například o další aktivity v rámci 

komunitního centra, post koordinátora a detailnější informace k záměru vybudování malometrážních bytů na 

Chvalech. 

Schůzi finančního výboru ukončila paní předsedkyní v 18:10 hod, kdy poděkovala všem zúčastněným za účast. 

 

 

 

Mgr. Alena Štrobová a ověřovatel Richard Stára 


