MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR FINANČNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

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

11. 7. 2016

Místo jednání:

Galerie pod radnicí, Havlíčkovo nám. 9

Začátek jednání:

17.00

Konec jednání:

17.30

Jednání řídil:

Tomáš Štampach - předseda výboru

Počet přítomných členů:

6, výbor usnášení schopný

Přítomni dle prezenční listiny:

Tomáš Štampach - předseda výboru
Vladimír Švorba
Petr Venhoda
Miroslav Fabík
Irena Ropková
Tomáš Mikeska

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

Jan Vokál
Daniel Vlček
David Gregor

Přítomní hosté:

Jan Materna – zástupce starosty
Dana Marholdová – OTSMI

Počet stran:

3

Zapsal:

Lenka Sajfrtová – tajemnice FV
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Ověřovatel zápisu:

Tomáš Mikeska

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Schválení programu a ověřovatele zápisu
Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 6. 6. 2016
Plán investičních akcí městské části Praha 3 na období 2017 - 2027
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.
Předložený program jednání byl jednomyslně schválen.
Předseda FV Tomáš Štampach navrhl za ověřovatele tohoto zápisu Tomáše Mikesku,
člena FV.
Hlasování:

pro:

6

zdržel se: 0

proti: 0

Návrh byl schválen.
ad 2) Předseda FV Tomáš Štampach předložil ke schválení zápis z jednání Výboru
finančního ZMČ Praha 3 ze dne 6. 6. 2016.
Hlasování:

pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

Zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 6. 6. 2016 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 2017 -2027.
Člen FV Tomáš Mikeska poukázal na skutečnost, že zejména u akcí týkajících se
rekonstrukcí náměstí a jiných veřejných ploch chybí podrobnější informace k těmto
akcím.
Dále vznesl dotaz na akci ZŠ V Zahrádkách – rekonstrukce kuchyně, kde je uvedena
rozdílná částka oproti materiálu přijatému loni. Na tuto otázku odpověděla paní
Marholdová z OTSMI, částka vychází ze studie.
Další dotaz byl zaměřen na akci MŠ Buková – kompletní rekonstrukce objektu, na
využití střechy coby herní plochy. Paní Marholdová z OTSMI odpověděla, že zahrada
u tohoto objektu není velikostně dostačující vzhledem k plánovanému počtu dětí, proto
studie počítá i s využitím části střechy objektu pro herní účely tak, jak se již osvědčilo
už na jiném předškolním zařízení na území městské části.
Dále se člen FV Tomáš Mikeska zeptal na finanční náklady akce Dům sociálních
služeb K Lučinám. Paní Marholdová z OTSMI sdělila, že uvedené náklady vychází ze
zpracované studie.
Poslední dotaz byl směřován na akci Objekt Štítného 40 – rekonstrukce objektu na
malometrážní byty, co se v současné době v tomto objektu nachází. Paní Marholdová
z OTSMI uvedla, že se zde nacházejí byty, studie počítá s navýšením tohoto domu o
1-2 patra.
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Člen FV Petr Venhoda tento materiál považuje za nedostatečný. Jak již uvedl
v loňském roce, 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. Komentáře k jednotlivým akcím v několika větách spatřuje jak formou, tak
obsahem, za nevyhovující a nedostačující pro zodpovědné hlasování a nebude tedy
pro tento materiál hlasovat.
Předseda FV Tomáš Štampach vznesl dotaz na akci Bytové domy Kubelíkova, kde
jsou v současné době nevyřešeny vlastnické spory a není tak jasné, zda bude moci
být tato investiční akce realizována. Paní Marholdová z OTSMI sdělila, že žádný
posun v této věci nenastal.
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 2017 - 2027.
Hlasování:

pro:

4

zdržel se: 0

proti: 2
(p.Venhoda, p.Mikeska)

Návrh usnesení nebyl přijat.
Člen FV Petr Venhoda navrhl toto usnesení:
Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 žádá rozšíření textové části
plánu investičních akcí městské části Praha 3 na období 2017 – 2027 u akcí, které
budou realizovány v letech 2017 a 2018, byť částečně.
Hlasování:

pro:

6

zdržel se: 0

proti: 0

Návrh usnesení byl přijat.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky
k jednání, bylo toto v 17.30 hod. ukončeno.
Zapsala: tajemnice FV
………………………….
Lenka Sajfrtová

Schválil: předseda FV
………………………………
Tomáš Štampach

Ověřil: člen FV
………………………….
Tomáš Mikeska
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