MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR FINANČNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

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

21. 3. 2016

Místo jednání:

Zasedací místnost č. 218, Havlíčkovo nám.
9

Začátek jednání:

1700

Konec jednání:

1810

Jednání řídil:

Tomáš Štampach - předseda výboru

Počet přítomných členů:

6 do 17.41, 7 do 17.50, 6 od 17.50, výbor
usnášení schopný

Přítomni dle prezenční listiny:

Tomáš Štampach - předseda výboru
Jan Vokál
Vladimír Švorba
Petr Venhoda – odchod v 17.50
Irena Ropková – příchod v 17.41
Tomáš Mikeska
Miroslav Fabík

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

Daniel Vlček
David Gregor

Přítomní hosté:

Jan Materna – zástupce starosty
Petr Fišer – tajemník ÚMČ Praha 3
Zdena Andělová – OBNP

Počet stran:

4

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.
8.

Schválení programu a ověřovatele zápisu
Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 7. 12. 2015
Změna objemu rozpočtu na rok 2016
Finanční vypořádání za rok 2015
Participativní rozpočet - informace
Rozklikávací rozpočet – informace
Dlouhodobé pohledávky za nájemné z bytů
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. Navrhl, vzhledem
k přítomnosti pracovnice odboru bytů a nebytových prostor (dále OBNP), Zdeny Andělové,
předsadit bod 7. před bod 3.
Upravený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu a ověřovatele zápisu
Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 7. 12. 2015
Dlouhodobé pohledávky za nájemné z bytů
Změna objemu rozpočtu na rok 2016
Finanční vypořádání za rok 2015
Participativní rozpočet - informace
Rozklikávací rozpočet – informace
Různé

Předložený upravený program jednání byl jednomyslně schválen.
Předseda FV Tomáš Štampach navrhl za ověřovatele tohoto zápisu Tomáše Mikesku, člena
FV.
Návrh byl jednomyslně schválen.
ad 2) Předseda FV Tomáš Štampach předložil ke schválení zápis z jednání Výboru
finančního ZMČ Praha 3 ze dne 7. 12. 2015.
Hlasování:

pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

Zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 7. 12. 2015 byl jednomyslně
schválen.
ad 3) Pracovnice OBNP Zdena Andělová představila členům FV koncepci řešení
dlouhodobých pohledávek na nájemném za byty včetně návrhu preventivních opatření.
Tento materiál obdrželi členové FV před jednáním FV v rámci podkladů k programu. Uvedla,
že k 31. 12. 2015 Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. (dále SMP) eviduje dluh na
jistinách v celkové výši cca 44 mil. Kč. 9 mil. Kč jsou pak náklady soudních řízení.
Člen výboru Miroslav Fabík se dotázal, od jakého data se tyto dluhy evidují. Paní Andělová
odpověděla, že od roku 2007.
Člen výboru Petr Venhoda požaduje pro další rozhodování doložit strukturu dluhů, o kolik
se jedná neplatičů, kolik je soudních sporů.
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Tajemník ÚMČ Petr Fišer objasnil historii celého problému. Navrhl, aby se v rámci
jednorázového prominutí poplatků uhradila nejen jistina, ale rovněž náklady městské části
spojené s tímto dluhem, a zároveň jako výchovný prvek určité procento z příslušenství. Dále
zmínil nutnost rozpracování bodu B), tedy prevence vzniku dlouhodobých pohledávek.
K tomuto se připojil člen výboru Jan Vokál, který uvedl, že již v minulosti tuto problematiku
řešila rada městské části, kde byl navržený vzorec, který nastínil pan tajemník. Navrhuje
vycházet z této koncepce, tedy jistina + náklady + %.
Člen výboru Petr Venhoda shrnul, že pro další rozhodnutí v této problematice bude
zapotřebí získat relevantní informace od SMP a zároveň dopracovat návrh koncepce o
uvedený vzorec úhrady dlužníkem.
Členové výboru požadují vypracovat analýzu, ve které budou uvedeny tyto body:
1) Skladba neplatičů – zda dále řádně platí nájemné a dluží pouze díky
příslušenství z dlužného nájemného z minulého období, či zda v současné
době neplatí nájemné, zda došlo již k vystěhování, či nikoliv
2) Skladba dluhů – jistina, právní služby, příslušenství
3) Skladba příslušenství – penále, úroky z prodlení
Zajistí OBNP ve spolupráci se SMP. Analýza bude předložena na dalším jednání výboru.
ad 4) Zástupce starosty městské části Praha 3, Jan Materna, seznámil přítomné členy FV
s návrhem změny objemu rozpočtu na rok 2016.
Člen výboru Tomáš Mikeska vznesl dotaz k rozdělení dotace z výherních hracích přístrojů
na konkrétní oblasti, zda je toto rozdělení navrženo městskou částí, či toto vychází z pokynu
hlavního města Prahy. Bylo zodpovězeno tajemnicí FV Lenkou Sajfrtovou, rozdělení je již
schváleno v rámci usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy.
K navrženému bodu dále přijal FV následující usnesení:
Výbor finanční doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 návrh změny objemu
rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 ke schválení.
Hlasování:

pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

Návrh byl přijat.
ad 5) Tajemnice FV Lenka Sajfrtová informovala členy FV o finančním vypořádání městské
části s rozpočtem hl. m. Prahy a státním rozpočtem za rok 2015. Toto finanční vypořádání
bude součástí závěrečného účtu za rok 2015. V rámci vypořádání městská část zažádala o
ponechání nevyčerpané investiční dotace ve výši 814.802,92 na akci „Integrační centrum
Zahrada v Praze 3 – rekonstrukce kotelny a rozvodů vody“. Dotace nebyla vyčerpána
v plném objemu z toho důvodu, že byla v rámci výběrového řízení vysoutěžena nižší cena.
Nevyčerpané prostředky navrhuje městská část využít ve prospěch provozu Integračního
centra Zahrada v Praze 3 vzhledem ke skutečnosti, že klienty této organizace jsou ze ¾
občané jiných městských částí. Hlavní město Praha již druhým rokem přispívá cca polovinou
nákladů na provoz této organizace, ponechaná dotace by tak dále snížila náklady městské
části spojené s touto organizací.
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Výbor bere na vědomí.
ad 6) Zástupce starosty městské části Praha 3, Jan Materna, informoval přítomné členy FV
o aktuálním stavu projektu „Participativní rozpočet“. Členka FV Irena Ropková informovala
o záměru, který by měla schválit rada hlavního města, podporující městské části
v participativním rozpočtování ve formě dotace do výše jedné poloviny vyčleněného
rozpočtu na tuto oblast, max. 5 mil. Kč pro jednu městskou část.
Výbor bere na vědomí.
ad 7) Zástupce starosty městské části Praha 3, Jan Materna, informoval přítomné členy FV
o aktuálním stavu projektu „Rozklikávací rozpočet“. Tajemnice FV Lenka Sajfrtová doplnila,
že se očekává spuštění na webových stránkách v termínu od 1. 4. 2016.
ad 8) V rámci bodu různé člen FV Tomáš Mikeska požaduje informaci k usnesení RMČ
č. 941 ze dne 7. 12. 2015 ke Smlouvě o dílo s firmou EPES s.r.o., Dr.E.Beneše 609, 278 01
Kralupy nad Vltavou, IČ: 61683451 o provedení akce s názvem „Úprava okolí areálu
biatlonu v parku Parukářka“. Žádá informaci, zda existuje s Českým svazem baitlonu, z.s.
smlouva řešící zhodnocení majetku cizího subjektu (oplocení objektu). Zodpoví Jan
Materna, zástupce starosty městské části.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky k jednání,
bylo toto v 18.10 hod. ukončeno.
Příští jednání bude svoláno předsedou FV dle aktuálního zpracování závěrečného účtu,
předpokládá se předběžně dohodnutý termín 6. 6. 2016.
Zapsala: tajemnice FV ZMČ

Schválil: předseda FV ZMČ

………………………….

………………………………

Lenka Sajfrtová

Tomáš Štampach

Ověřil: člen FV ZMČ

………………………….
Tomáš Mikeska
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