Zápis č. 1/2019
z jednání Komise majetkové Rady MČ Praha 4 ze dne 7. 1. 2019
Pozvánka s Programem a přílohami (podklady k návrhu rozpočtu na rok 2019, Jednací řád
komisí Rady MČP4) rozeslány elektronicky dne 2. 1. 2018.
Přítomni:

Mgr. Viktor Derka, Ing. Daniel Kunc, Daniel Černý, Ing. Michal Rajnyš, Martin
Inneman, Bc. Vladislav Čermín, MBA, Radovan Vašek, tajemník komise, Ivana
Kozáková, zapisovatelka
Omluveni:
MUDr. Klára Cingrošová, RNDr. Dušan Brabec
Nepřítomni: Tomáš Chaloupka
Program jednání:
1. Schválení programu jednání.
2. Představení členů komise.
3. Projednání návrhu rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2019.
4. Projednání věcné působnosti komise.
5. Různé (mj. projednání organizačních záležitostí).
Jednání komise zahájeno v 18:00 hod.
Ad 1) Usnesení: Program jednání byl jednomyslně schválen (6-0-0).
Ad 2) Každý z přítomných členů komise představil stručně svou osobu.
Ad 3) Bod jednání uvedl předseda komise a slovo předal Ing. Kuncovi, členovi komise
a současně předsedovi Finančního výboru, k podání informace k návrhu rozpočtu,
a podrobnějšímu objasnění a vysvětlení některých položek zejm. návrhu finančního plánu
ekonomické činnosti. Usnesení: Komise bere na vědomí informaci k finančnímu plánu
ekonomické činnosti na rok 2019 a k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2019 bez
připomínek (6-0-0).
Ad 4) Proběhla věcná diskuse k obsahu působnost komise a předseda komise byl pověřen
přípravou konkrétního návrhu působnosti, který bude rozeslán jednotlivým členům komise
předem k připomínkám a případnému doplnění a bude předložen k projednání a rozhodnutí na
další zasedání. Projednáno bez usnesení.
Ad 5) Proběhla diskuse k různým oblastem týkajících se majetku městské části. Ohledně
organizačních záležitostí bylo přijato, že zasedání komise bude probíhat 1x měsíčně (vždy
nejlépe v pondělí od 17.00 hodin), v případě potřeby bude jednání komise svoláno operativně,
přičemž termín jednání komise bude oznámen členům komise a zároveň zveřejněn na
internetových stránkách městské části Praha 4 minimálně týden předem.
Jednání Komise majetkové MČ Praha 4 konané dne 7. 1. 2018 bylo ukončeno ve 20:00 hodin.

Mgr. Viktor Derka, v.r.
předseda Komise majetkové
Rady městské části Praha 4
Radovan Vašek
tajemník komise
Zápis vyhotovila: Ivana Kozáková
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