Zápis
z jednání

Finanční, investiční a dopravní komise Rady městské části Praha 3 (FIDK)
konané dne 7. února 2011 od 16:00 hod.
Místo jednání: Radnice MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9

Jednání FIDK bylo zahájeno v 16:00 hod. a ukončeno v 17.20 hod.
Jednání předsedal: MUDr. Robert Hoffmann, předseda FIDK
Určený zapisovatel: Ing. Lenka Sajfrtová, tajemnice FIDK
Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Heller, MBA
Bc. Ondřej Pecha
Ing. Rostislav Rubík, CSc.
Michal Kucián
Ing. Mgr. Miroslav Poche
Mgr. Ondřej Rut

Přizvaní hosté:

Ing. Jiří Louša
Ing. Pavel Císař

Počet přítomných členů zastupitelstva: 7 členů, ostatní viz. přiložená prezenční listina.
Komise byla schopná usnášení většinovým počtem 7 členů ze 7.

Program:
1. Návrh rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2011
2. Různé
Jednání zahájil předseda FIDK MUDr. Robert Hoffmann a předložil přítomným návrh výše
uvedeného programu k případným připomínkám a schválení.
Navržený program jednání byl jednomyslně schválen.

K jednotlivým bodům programu:
ad 1) Zástupce starosty městské části Praha 3 Ing. Josef Heller, MBA, seznámil přítomné členy
FIDK s návrhem rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2011. Členové komise se dohodli, že se na
tomto jednání bude o rozpočtu hovořit pouze informativně, usnesení bude učiněno až na dalším
jednání, poté, co dojde k podrobnějšímu prostudování předaných materiálů a ke schválení rozpočtu
Hlavního města Prahy, který bude projednáván dne 17. 2. 2011.
Člen FIDK Michal Kucián upozornil na vývoj provozního salda hospodaření a dal podnět k tomu,
aby došlo k návrhu dlouhodobého řešení této situace. Člen FIDK Mgr. Ondřej Rut se připojil
k členu FIDK Michalu Kuciánovi a vznesl požadavek na pana zástupce starosty, Ing. Josefa
Hellera, MBA, aby zpracoval střednědobý výhled zahrnující koncepci řešení vývoje provozního
salda hospodaření.
Komise vzala na vědomí žádost člena FIDK Mgr. Ruta a uložila zástupci starosty,
Ing. Hellerovi, MBA, zpracovat střednědobý výhled zahrnující koncepci řešení vývoje
provozního salda hospodaření, s termínem do
30.6.2011.
Další část jednání byla zaměřena na návrh kapitálových výdajů. Diskutovalo se o jednotlivých
investičních akcích, na část dotazů bylo odpovězeno ihned, některé budou upřesněny na dalším
jednání.
Členové komise se dohodli, že jakékoli žádosti o doplnění a upřesnění komentáře k jednotlivým
položkám rozpočtu budou směřovat na tajemnici FIDK, Ing. Lenku Sajfrtovou, která je předá ke
zpracování kompetentním osobám.
Na závěr jednání se členové komise dohodli, že od příštího jednání budou veškeré materiály pro
jednání FIDK zasílány pouze elektronicky.
Zajistí tajemnice FIDK.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky k jednání, bylo
toto v 17.20 hod. ukončeno.
Příští jednání FIDK se bude konat dne 21. 2. 2011 od 16.00 hod. v čekárně obřadní síně ÚMČ
Praha 3, Havlíčkovo nám. 9.
V Praze dne 7. 2. 2011
Zapsala: tajemnice FIDK RMČ

………………………….
Ing. Lenka Sajfrtová

Schválil: předseda FIDK RMČ

………………………………
MUDr. Robert Hoffmann

