MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR FINANČNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

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

7. 12. 2015

Místo jednání:

Zasedací místnost č. 218, Havlíčkovo nám.
9

Začátek jednání:

1730

Konec jednání:

1830

Jednání řídil:

Tomáš Štampach - předseda výboru

Počet přítomných členů:

8, výbor usnášení schopný

Přítomni dle prezenční listiny:

Tomáš Štampach - předseda výboru
Jan Vokál
Daniel Vlček
Vladimír Švorba
Irena Ropková
David Gregor
Tomáš Mikeska
Miroslav Fabík

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

Petr Venhoda

Přítomní hosté:

Jan Materna – zástupce starosty
Ivan Holeček – zástupce starosty
Petr Fišer – tajemník ÚMČ Praha 3

Počet stran:

6

Zapsal:

Lenka Sajfrtová – tajemnice FV

Ověřovatel zápisu:

Tomáš Mikeska

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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Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu a ověřovatele zápisu
Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 27. 8. 2015
Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016
Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2016
Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2017 - 2021
Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2015
Různé – informace o jednání s ČS a.s. v souvislosti se snížením nákladů spojených
s vedením běžných účtů

K jednotlivým bodům programu:
ad 1) Jednání zahájil předseda FV, Tomáš Štampach, a předložil přítomným návrh výše
uvedeného programu k případným připomínkám a schválení.
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 27. 8. 2015.
Hlasování:

pro: 8

zdržel se: 0

proti: 0

Zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 27. 8. 2015 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 2016.
Člen výboru Tomáš Mikeska požádal o informaci k záměru rozklikávacího rozpočtu. Jan
Materna, zástupce starosty, odpověděl, že rozklikávací rozpočet bude projednán na komisi
pro informatiku a web dne 14. 12. 2015, rozklikávací rozpočet na rok 2016 by již měl být
v roce 2016 na webových stránkách městské části zpřístupněn.
Člen výboru Tomáš Mikeska dále požaduje doložit srovnání kapitálových výdajů s plánem
investičních akcí na období 2016 až 2026. Dodá jako materiál pro informaci na
zastupitelstvo městské části Lenka Sajfrtová , tajemnice FV.
Dále požaduje odpověď v souvislosti s právními službami, proč nebyla smlouva, která je
datovaná do roku 1996 přesoutěžena. Odpoví Jan Materna, zástupce starosty.
Další dotaz ze strany Tomáše Mikesky byl směřován na kapitálové výdaje v těchto
položkách:
•

Paragraf 3111 – položka 6121 – předškolní zařízení Buková – dotaz na celkové
náklady, v komentáři k návrhu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 je dle slov
Martina Kadlece, vedoucího OTSMI, uvedena špatná částka celkových nákladů na
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•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

výstavbu nového zařízení (13 000 tisíc Kč), bude opraveno v materiálu do
zastupitelstva na správnou hodnotu ve výši 35 000 tisíc Kč.
Paragraf 3113 – položka 6121 – Základní škola Nám. Jiřího z Poděbrad –
rekonstrukce suterénu s vestavbou solné jeskyně – 7.000 tis. Kč – navrhuje vestavbu
solné jeskyně vyřadit s příslušným finančním objemem vzhledem k tomu, že tato
akce vyvolá další provozní náklady, které chce radnice snižovat
Paragraf 3113 – položka 6121 – Základní škola Nám. Jiřího z Poděbrad zastřešení
terasy – 2.000 tis. Kč projekt, 15 000 tisíc odhadované náklady – dotaz na obsah této
akce, bylo zodpovězeno Ivanem Holečkem, zástupcem starosty, předpokládá se zde
možné čerpání z fondů EU, u položky izolace terasy se jedná o opravu izolace a
zastřešení, bude doplněno.
Paragraf 3113 – položka 6121 – Základní škola Pražačka – výstavba výtahu v rámci
zpřístupnění pro handicapované – otázka na finanční stránku – zodpovězeno Ivanem
Holečkem, zástupcem starosty, a Martinem Kadlecem, vedoucím OTSMI. Opět se
zde předpokládá možnost čerpání z fondů EU.
Paragraf 3113 – položka 6121 – Základní a mateřská škola Jarov – požaduje
rozklíčovat na jednotlivé akce, tzn. rekonstrukci kuchyně, suterénu a výstavbu sauny.
Dodá Martin Kadlec, vedoucí OTSMI.
Paragraf 3612 – položka 6121 – dotaz na rekonstrukci domů v Blahoslavově ul., zda
bude realizována rovněž v roce 2016. Odpovězeno panem Kadlecem, realizace se
předpokládá až v roce 2017.
Paragraf 3613 – položka 6121 – Kino Aero – dotaz na obsahovou část akce. Bylo
zodpovězeno panem Kadlecem, jedná se především o technické řešení.
Paragraf 3745 – položka 6121 – Kostnické náměstí – dotaz na finanční stránku
s ohledem na očekávané výdaje v roce 2016 pouze na projektovou dokumentaci.
Bylo zodpovězeno Janem Maternou, zástupcem starosty, do komentáře bude
doplněno 1.600 tisíc Kč na projektovou přípravu a zahájení realizace.
Paragraf 3745 – položka 6121 – obnova parku Parukářka – východní část –
revitalizace – projektová dokumentace – dotaz na odhadovanou cenu dokumentace,
odpověděl Martin Kadlec, vedoucí OTSMI, že tato cena je reálná vzhledem
k požadovanému množství různých posudků a studií.
Paragraf 3745 – položka 6121 – Nám. J. z Lobkovic – opět dotaz na cenu
dokumentace, odpovězeno Martinem Kadlecem, vedoucím OTSMI.
Paragraf 3745 – položka 6121 – vnitroblok Jeseniova, Roháčova, Ostromečská –
dotaz na termín realizace a rozsah rekonstrukce – dle slov Martina Kadlece,
vedoucího OTSMI, bude realizace provedena až po ukončení rekonstrukce
panelových domů, tzn. v roce 2017. Rekonstrukce bude zaměřena především na
opravu podzemních garáží ve vnitrobloku.
Paragraf 6171 – položka 6121 – Lipanská 7 – dotaz, o kterou budovu se jedná. Bylo
zodpovězeno Martinem Kadlecem, vedoucím OTSMI, a Petrem Fišerem, tajemníkem
ÚMČ. Bývalý bytový dům bude přestavěn na kanceláře Úřadu městské části Praha
3.
Paragraf 6171 – položka 6121 – Informační centrum – dotaz na obsahovou stránku
akce. Bylo zodpovězeno Martinem Kadlecem a Petrem Fišerem. Galerie bude
umístěna v suterénu domu a bude provozována obdobně jako Galerie pod radnicí.
Paragraf 6171 – položka 6121 – EPC projekt firmy Enesa – dotaz na smlouvu se
společností Enesa, kopii smlouvy dodá Martin Kadlec, vedoucí OTSMI.
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V rámci shrnutí připomínek a dotazů člen FV Tomáš Mikeska požádal Jana Maternu,
zástupce starosty, o přehled akcí v rámci kapitálových výdajů, které přinesou úspory. Dodá
Jan Materna, zástupce starosty.
Předseda FV, Tomáš Štampach, k návrhu rozpočtu vysvětlil důvody, proč nepodpoří tento
návrh. Jde zejména o pomalejší snižování běžných výdajů, než které bylo predikováno
v rámci rozpočtového výhledu, a dále o výši deficitu rozpočtu.
K tomuto bodu navrhl člen FV Tomáš Mikeska následující usnesení:

Výbor finanční navrhuje z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 vyřadit v rámci
kapitálových výdajů, paragrafu 3113, položky 6121 – akce Základní škola Nám. J.
z Poděbrad – vestavbu solné jeskyně s příslušným finančním objemem.

Hlasování:

pro: 2

zdrželi se: 6

proti:0

(p. Mikeska, p. Štampach)
Návrh nebyl přijat.
K navrženému bodu dále hlasoval FV o následujícím usnesení:

Výbor finanční doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 návrh rozpočtu
městské části Praha 3 na rok 2016 ke schválení.

Hlasování:

pro: 6

zdržel se: 0

proti: 2
(p. Mikeska, p. Štampach)

Návrh byl přijat.
ad 4) Zástupce starosty městské části Praha 3, Jan Materna, seznámil přítomné členy FV
s návrhem rozpočtového provizoria městské části Praha 3 na rok 2016. Předkládá se
v návaznosti na Statut hl. m. Prahy, který stanovuje, že městské části mohou přistoupit ke
schvalování svého rozpočtu až po schválení rozpočtu hlavního města Prahy (§ 6, odst. 7).
K navrženému bodu dále přijal FV následující usnesení:

Výbor finanční doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 návrh rozpočtového
provizoria městské části Praha 3 na rok 2016 v případě, že do zasedání zastupitelstva
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městské části Praha 3 nedojde ke schválení rozpočtu hlavního města Prahy,
ke schválení.

Hlasování:

pro: 7

zdržel se: 1 (p. Mikeska) proti: 0

ad 5) Zástupce starosty městské části Praha 3, Jan Materna, seznámil přítomné členy FV
s rozpočtovým výhledem městské části Praha 3 na období 2017 – 2021.
Člen FV Tomáš Mikeska požaduje doložit zůstatky základního běžného účtu za období 2011
-2014. Za stejné období požaduje doložit i účetní hodnoty majetku. Dodá Lenka Sajfrtová,
tajemnice FV.
K navrženému bodu dále přijal FV následující usnesení:

Výbor finanční doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 návrh rozpočtového
výhledu městské části Praha 3 na období 2017 -2021 ke schválení.

Hlasování:

pro: 6

zdrželi se: 2

proti: 0

(p. Mikeska, p. Štampach)
Návrh byl přijat.
ad 6) Zástupce starosty městské části Praha 3, Jan Materna, seznámil přítomné členy FV
s rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2015.
K navrženému bodu přijal FV následující usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere na vědomí rozbory
hospodaření městské části Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2015.
Hlasování:

pro:8

zdržel se: 0

proti: 0

ad 7) V rámci bodu Různé byla Janem Maternou, zástupcem starosty, podána informace o
realizaci schválené správy aktiv. Dále přítomné informoval o výsledku jednání se zástupci
České spořitelny, a.s., materiál s navrženým řešením byl členům FV rozeslán společně
s podklady pro jednání.
Přítomní členové FV se dohodli, že v roce 2016 bude svoláno jednání FV vždy cca 14 dní
před plánovaným zasedáním zastupitelstva městské části, a to vždy v pondělí od 17.00 hod.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky k jednání,
bylo toto v 18.30 hod. ukončeno.
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Zapsala: tajemnice FV ZMČ

Schválil: předseda FV ZMČ

………………………….

………………………………

Lenka Sajfrtová

Tomáš Štampach

Ověřil: člen FV ZMČ

………………………….
Tomáš Mikeska
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