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Zápis 

ze zasedání komise rozpočtové,  

které se konalo dne 29. října 2019 

 

 
Přítomni:        p. Dančevský,  Ing. Davídek, Ing. Havránek, Bc. Heidlová 

Za OE:          pí.Tůmová 

Omluveni: Mgr. Portlík, Ing. Kubík, p. Vislous, MSc.  

 

 

 

PROGRAM:  
 

1. Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha 9 v roce 

2020 

2. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020  

3. Rozpočtové provizorium hospodaření MČ Praha 9 v 1. čtvrtletí 2020 

4. Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za 1. – 3. čtvrtletí 2019 

 

 

 

1. Komise rozpočtová se seznámila s návrhem programů pro poskytování dotací v roce 2020,  

s podmínkami pro podání žádostí o dotace a jejich udělování. Vzala na vědomí, že z rozpočtu 

roku 2020 bude pro tento účel uvolněna částka 900,0 tis. Kč. Žádá odborné komise, které 

přidělované prostředky rozdělují žadatelům, aby přidělovaly vyšší částky i za cenu toho, že 

bude uspokojeno méně žadatelů. Toto opatření přispěje k zefektivnění využití prostředků 

k danému účelu. 

 

2. Členové komise byli seznámeni s aktuálním stavem přípravy návrhu rozpočtu na rok 2020, 

který v této fázi obsahuje požadavky jednotlivých kapitol na výši běžných výdajů, 

předpokládaný reálný objem příjmů MČ Praha 9 a předběžný stav financování s tím 

související. Předložený návrh neobsahuje plán kapitálových (investičních) výdajů, účelové 

dotace příspěvkovým organizacím a rozpočet hospodářské/zdaňované činnosti.  
 

Komise projednala předložený předběžný návrh rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2020. Seznámila 

se s plánem příjmů městské části a s požadavky na běžné výdaje, které správci kapitol 

zpracovali podle pokynů k postupu sestavování rozpočtu dle usnesení Rady Městské části 

Praha 9 č. Us RMČ 503/19 ze dne 10.9.2019.  

Komise doporučuje, aby ostatní komise RMČ přehodnotily objemy rozpočtu jednotlivých 

kapitol s možností snížení požadovaných finančních prostředků a aby se podrobně seznámily 

s jednotlivými položkami výdajů svého resortu a prověřily účelnost plánovaných prostředků. 

Je nutné, aby výsledky jednání oznámily jednotlivé komise odboru ekonomickému nejpozději 

do 20.12.2019. 

Úspory budou zohledněny v konečném návrhu rozpočtu a budou sloužit pro dosažení 

minimalizace zapojení finančních prostředků z minulých let do financování rozpočtu roku 

2020. 
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3. Komise rozpočtová doporučuje Radě MČ Praha 9 v období rozpočtového provizoria – v 1. 

čtvrtletí 2020 do schválení rozpočtu na rok 2020 hospodařit dle předloženého návrhu včetně 

aktualizace rozpočtových požadavků na investice, u kterých přechází fakturace z uzavřených 

smluv do roku 2020. 

 

4. Komise rozpočtová se seznámila s obsahem „Rozboru hospodaření Městské části Praha 9 za 

1. – 3. čtvrtletí 2019“ a projednala jeho jednotlivé části. Pozornost věnovala oblasti nízkého 

čerpání rozpočtu investičních akcí, mnohé akce jsou ve fázi rozpracovanosti nebo ukončeny a 

závěrečné faktury budou hrazeny v posledním čtvrtletí. Realizace některých investičních akcí 

bude pokračovat i v roce 2020. Tyto skutečnosti významně ovlivňují celkový pohled na 

vykázaný výsledek hospodaření. Dále komise projednala rozpočtová opatření dle přehledu, 

který je přílohou rozboru. 

Komise vzala údaje z rozboru za dané období na vědomí. 

 

.  

 

 

Příští jednání komise se bude konat v lednu 2020 

 

 

Zapsala: Tůmová 

 

 

 

 ……………………………. 

   předseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


