MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR FINANČNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

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

27. 7. 2015

Místo jednání:

Zasedací místnost č. 218, Havlíčkovo nám. 9

Začátek jednání:

17.00

Konec jednání:

17.40

Jednání řídil:

Tomáš Štampach - předseda výboru

Počet přítomných členů:

5 do 17.30, 6 od 17.30, výbor usnášení
schopný

Přítomni dle prezenční listiny:

Tomáš Štampach - předseda výboru
Vladimír Švorba
David Gregor
Petr Venhoda
Miroslav Fabík
Irena Ropková – od 17.30

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

Tomáš Mikeska
Jan Vokál
Daniel Vlček

Přítomní hosté:

Jan Materna – zástupce starosty
Petr Fišer – tajemník ÚMČ Praha 3
Martin Kadlec – vedoucí OTSMI

Počet stran:

3
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Zapsal:

Lenka Sajfrtová – tajemnice FV

Ověřovatel zápisu:

Petr Venhoda

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu a ověřovatele zápisu
Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 1. 6. 2015
Plán investičních akcí městské části Praha 3 na období 2016 - 2026
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.
Člen FV Petr Venhoda dal protinávrh, aby se materiál v bodě 3. přejmenoval na „Plán
investičních akcí městské části Praha 3 na období 2016 – 2020“. Důvodem je
skutečnost, že plán investičních akcí je vypracován pouze do roku 2020, v dalších
letech nejsou vyplněny žádné investiční akce.
Hlasování:

pro: 1 (p. Venhoda)

zdrželi se: 4

proti: 0

zdržel se: 1 (p. Venhoda)

proti: 0

Hlasování o původním znění programu:
Hlasování:

pro: 4

Návrh nebyl schválen.
Předseda FV Tomáš Štampach navrhl za ověřovatele tohoto zápisu Petra Venhodu,
člena FV.
Hlasování:

pro: 4

zdržel se: 1 (p. Venhoda)

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. 6. 2015.
Hlasování:

pro: 5

zdržel se: 0

proti: 0

Zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 1. 6. 2015 byl schválen.
ad 3) Zástupce starosty městské části Praha 3 Jan Materna seznámil přítomné členy
FV s plánem investičních akcí městské části Praha 3 na období 2016 -2026.
Člen FV Miroslav Fabík se dotázal na to, zda došlo k opravě materiálu v návaznosti
na zaslaný email od člena FV Tomáše Mikesky, který tento materiál připomínkoval
z důvodu jeho neúčasti na jednání FV. Bylo zodpovězeno tajemnicí FV, že byla
provedena oprava v názvu akce v tabulkové části materiálu tak, aby došlo ke
sjednocení tabulkové a komentářové části, a to u akce „objekt Buková 26 – rek. objektu
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pro zařízení jeselského typu“. Původně bylo v tabulkové části špatně uvedeno „objekt
Buková 26 – rek. objektu pro sociální účely“.
Člen FV Petr Venhoda tento materiál považuje za nedostatečný. Zejména zmínil
absenci investičních akcí pro roky 2020 až 2026. Podklady k investičnímu plánu by
měly být pro členy FV zajištěny v mnohem větším detailu a rozsahu. Zejména pak
v případech, existují-li již k některým investičním záměrům studie, či je již připravena
dokumentace v pokročilejší fázi projektu. Toto by mělo být dáno členům k dispozici
v dostatečném předstihu a s řádným seznámením. Komentáře k jednotlivým akcím v
několika větách spatřuje jak formou, tak obsahem, za nevyhovující a nedostačující pro
zodpovědné hlasování.
Členem FV Petrem Venhodou byl položen dotaz vedoucímu OTSMI, panu Kadlecovi,
jaký je podíl projektů se zpracovanou studií. Pan Kadlec odpověděl, že v minimálně
50% projektech.
K navrženému bodu přijal FV následující usnesení:
Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere na vědomí plán
investičních akcí městské části Praha 3 na období 2016 - 2026.
Hlasování:

pro:

5

zdržel se: 1 (p. Venhoda)

proti: 0

ad 4) Zástupce starosty městské části Praha 3 Jan Materna stručně shrnul dosavadní
situaci ohledně dočasně volných finančních zdrojů. Informativní schůzka se zástupci
jednotlivých společností, které zaslaly příslušné nabídky, je naplánována na 10. 8.
2015, této schůzky se budou moci zúčastnit všichni členové FV, pozvánka bude
zaslána elektronicky.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky
k jednání, bylo toto v 17.40 hod. ukončeno.
Zapsala: tajemnice FV

………………………….
Lenka Sajfrtová

Schválil: předseda FV

………………………………
Tomáš Štampach

Ověřil: člen FV

………………………….
Petr Venhoda
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