MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR FINANČNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské
části Praha 3
Datum jednání:

16. 2. 2015

Místo jednání:

Zasedací místnost č. 218, Havlíčkovo nám. 9

Začátek jednání:

1730

Konec jednání:

1850

Jednání řídil:

Tomáš Štampach - předseda výboru

Počet přítomných členů:

8 do 18.00, 9 od 18.00, výbor usnášení schopný

Přítomni dle prezenční listiny:

Tomáš Štampach - předseda výboru
Jan Vokál
Daniel Vlček
Vladimír Švorba
David Gregor
Tomáš Mikeska
Miroslav Fabík
Petr Venhoda
Irena Ropková – od 18.00

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění
umožňující dálkový přístup.
Omluveni:

0

Přítomní hosté:

Jan Materna – zástupce starosty
Petr Fišer – tajemník ÚMČ Praha 3
Karel Sommer – ředitel SMP Praha 3
Jiří Louša – vedoucí OTSMI

Počet stran:

5

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g
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Zapsal:

Lenka Sajfrtová – tajemnice FV

Ověřovatel zápisu:

Tomáš Mikeska

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu a ověřovatele zápisu
Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 1. 12. 2014
Návrh rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015
Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 – 2020
Zhodnocování dočasně volných finančních zdrojů
Různé

K jednotlivým bodům programu:
ad 1) Jednání zahájil předseda FV Tomáš Štampach a předložil přítomným návrh výše
uvedeného programu k případným připomínkám a schválení.
Hlasování:

pro:

8

zdržel se:

0

proti: 0

Předložený program jednání byl jednomyslně schválen.
Předseda FV Tomáš Štampach navrhl za ověřovatele tohoto zápisu Tomáše Mikesku,
člena FV.
Hlasování:

pro:

7

zdržel se:

1 (p. Mikeska)

proti: 0

Návrh byl schválen.
ad 2) Předseda FV Tomáš Štampach předložil ke schválení zápis z jednání Výboru
finančního ZMČ Praha 3 ze dne 1. 12. 2014.
Hlasování:

pro:

7

zdržel se:

1 (p. Venhoda)

proti: 0

Zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 1. 12. 2014 byl schválen.
ad 3) Zástupce starosty městské části Praha 3 Jan Materna seznámil přítomné členy FV
s návrhem rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015. Podrobně vysvětlil celkovou
bilanci rozpočtu na rok 2015.
Člen výboru Tomáš Mikeska požaduje do data jednání zastupitelstva městské části
Praha 3, tj. 17. 3. 2015, rozklíčovat následující paragrafy a položky:
•

3319 – Ostatní záležitosti kultury (OVVK), položka 5169 – Nákup ostatních
služeb – bod „Tradiční akce městské části Praha 3“ - 7.500,0 tis. Kč
rozepsat dle jednotlivých plánovaných akcí a to konkrétně na Žižkovský masopust,
Vinohradské vinobraní, Žižkovské pivobraní, Husité na Vítkově, Povýšení Žižkova
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na město (koncert v kostele sv. Prokopa, Fotbalový turnaj O pohár Františka
Josefa), adventní koncert v kostele Nejsvětějšího srdce páně.
•

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)
položka 5169 – Nákup ostatních služeb – bod „Údržba a obnova uličních
stromořadí vysazených MČ“
- 1.450,0 tis. Kč
a položka 5171 – Opravy a udržování – bod „Obnova stromořadí – ulice Jeseniova“
- 2.000,0 tis. Kč
vysvětlit rozdíl v zařazení na různé položky vzhledem k obdobným názvům akcí

•
•

6171 – Činnost místní správy (OKÚ – OPPM)
položka 5173 – Cestovné
vysvětlit, o které členy zastupitelstva se jedná
6171 - Činnost místní správy (OI)
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

- 200,0 tis. Kč
- 1.900,0 tis. Kč

rozklíčovat tuto položku a zaslat přehled čerpání za rok 2014
•

6171 - Činnost místní správy (OSÚ)
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

- 2.400,0 tis. Kč

upřesnit jednotlivé výdaje na této položce a zaslat přehled čerpání za rok 2014
položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

- 4.500,0 tis. Kč

Jaké subjekty byly pokryty z této položky v roce 2014 a bylo na tyto právní služby
realizováno výběrové řízení? Na tuto otázku bylo panu Mikeskovi zodpovězeno
tajemníkem ÚMČ Praha 3, panem Fišerem. Písemně bude panu Mikeskovi zasláno
čerpání této položky za rok 2014 podle konkrétních advokátních kanceláří, včetně
data výběrového řízení, na základě kterého jsou poskytovány služby Advokátní
kanceláří AK Veselý a spol.
•

3612 – Bytové hospodářství (OTSMI)
položka 6121 – Budovy, haly a stavby - Bytový dům Bořivojova 27 – rekonstrukce –
zahájení
- 13.000,0 tis. Kč
Tento dům není ve správě SMP Praha 3 a.s.? Na tuto otázku bylo panu Mikeskovi
zodpovězeno tajemníkem ÚMČ Praha 3, panem Fišerem.

Člen výboru Petr Venhoda požaduje rozklíčovat tuto položku:
•

6171 - Činnost místní správy (OSÚ)
položka 5169 – Nákup ostatních služeb – Bod „Skartace“

- 1.000,0 tis. Kč

kolik dokumentů bylo zlikvidováno v roce 2014
Člen výboru Tomáš Mikeska se s tímto požadavkem ztotožnil a požaduje upřesnit
jednotlivé výdaje na této položce a zaslat přehled čerpání za rok 2014.
Na ostatní dotazy a připomínky bylo členům FV odpovězeno v rámci diskuse.
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Zástupce starosty městské části Praha 3 Jan Materna předložil dvě úpravy předkládaného
materiálu:
V tabulce „Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3 na rok
2015 v oblasti školství“ snížit příspěvek Mateřské škole, Praha 3, Buková 26/2518 o
600 tis. Kč a navýšit příspěvek Základní škole a mateřské škole Chmelnice, Praha 3, K
Lučinám 18/2500 o 600 tis. Kč. Tyto změny se projeví i v tabulce běžných výdajů, nemají
vliv na celkový objem těchto výdajů.
Druhá úprava souvisí s tabulkou „Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů městské
části Praha 3 na rok 2015“, kde se v rámci Privatizačního fondu mění částka jak u
příjmům, tak u výdajů na částku 34.831,1 tis. Kč. Tato úprava rovněž nemění celkový
objem plánovaných výdajů.
K navrženému bodu přijal FV následující usnesení:
Výbor finanční doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 návrh rozpočtu
městské části Praha 3 na rok 2015 ke schválení

Hlasování:

pro:

7

zdrželi se:

2 (p. Mikeska, p. Venhoda)

proti:

0

ad 4) Zástupce starosty městské části Praha 3, Jan Materna, seznámil přítomné členy FV
s rozpočtovým výhledem městské části Praha 3 na období 2016 - 2020. Upozornil na
skutečnost, že se jedná o materiál, který bude každoročně aktualizován ve vazbě na
aktuální potřeby a tendence rozvoje městské části Praha 3.
Zástupce starosty městské části Praha 3 Jan Materna předložil dvě úpravy předkládaného
materiálu:
V řádku dlouhodobé pohledávky v obou tabulkách doplnit v roce 2020 částku
21.178 tis. Kč. V obou tabulkách ve řádku Třída 6 – kapitálové výdaje v roce 2020 bude
doplněna částka 1.200 tis. Kč.
K navrženému bodu přijal FV následující usnesení:
Výbor finanční doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 rozpočtový výhled
městské části Praha 3 na období 2016 – 2020 ke schválení

Hlasování:

pro:

7

zdrželi se:

2 (p. Mikeska, p. Venhoda)

proti: 0

ad 5) Zástupce starosty městské části Praha 3, Jan Materna, seznámil přítomné členy FV
s aktuálním stavem dočasně volných prostředků. Navrhl řešení, jak tyto finanční
prostředky zhodnotit a to formou termínovaných vkladů s různou lhůtou úložky.
K navrženému bodu přijal FV následující usnesení:
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Výbor finanční doporučuje Radě městské části Praha 3 vypsat výběrové řízení na
zajištění výhodnějšího úročení disponibilních finančních prostředků na účtech
Městské části Praha 3. Zaslané nabídky požaduje projednat výborem finančním před
předložením na jednání Radě městské části Praha 3.

Hlasování:

pro:

9

zdržel se:

0

proti: 0

Tajemnice výboru Lenka Sajfrtová rozešle všem členům výboru k připomínkování
předmětnou výzvu k podání nabídky během úterý 17.2.2015. Termín na zaslání
připomínek byl stanoven do pátku 20.2.2015 do 12 hod.
ad 6) K bodu Různé neměl nikdo z členů FV žádný námět.
Jednání FV bylo ukončeno v 18.50 hod.
Předseda FV Tomáš Štampach seznámil členy výboru s plánovanými termíny příštích
jednání v roce 2015, které byly v souladu s úkolem z porady starostky zveřejněny na
webových stránkách městské části Praha 3. Jedná se o tyto plánované termíny:
1. 6., 30. 9. a 8. 12. vždy od 17.00 hod.
Vzhledem ke skutečnosti, že není v tomto volebním období zřízena finanční komise, bude
do programu jednání výboru zahrnut nově i bod „Plán investičních akcí realizovaných
Úřadem městské části Praha 3 v období 2016 až 2026“, jehož projednání se předpokládá
na měsíc červenec 2015. Tento termín bude upřesněn na základě požadavku Hlavního
města Prahy.
V případě dalších
harmonogram.

potřeb

Zapsala: tajemnice FV ZMČ

bude

svoláno

mimořádné

jednání

mimo

plánovaný

Schválil: předseda FV ZMČ

………………………….

………………………………

Lenka Sajfrtová

Tomáš Štampach

Ověřil: člen FV ZMČ

………………………….
Tomáš Mikeska
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