Zápis
z jednání

Finanční, investiční a dopravní komise Rady městské části Praha 3 (FIDK)
konané dne 8. června 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 17:45 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
Mgr. Ondřej Rut – příchod v 16:29

Nepřítomní členové zastupitelstva: Ing. Mgr. Miroslav Poche
Přizvaní hosté:

Ing. Pavel Císař – ředitel společnosti
Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.

Počet přítomných členů zastupitelstva: do 16:29 5 členů, od 16:29 6 členů, ostatní viz přiložená
prezenční listina.
Komise byla schopná usnášení většinovým počtem 5 členů ze 7 do 16:29, od 16:29 6 členů ze 7.
Program:
1.
2.
3.
4.

Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2010
Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2011
Investiční záměry – studie, projektové dokumentace
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 závěrečného účtu městské části Praha 3 za rok 2010.

Člen komise Michal Kucián vznesl dotazy na společnost, která realizovala audit účetní závěrky a
přezkum hospodaření za rok 2010, a na nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům. Na
tyto otázky bylo zodpovězeno tajemnicí FIDK.
Člen komise Michal Kucián navrhl přijmout usnesení:
„Komise finanční, investiční a dopravní požaduje přijmout nápravná opatření ke zjištěným chybám
a nedostatkům.“
Hlasování:

pro: 1

zdrželi se: 4

proti: 0

Finanční, investiční a dopravní komise doporučuje Radě městské části Praha 3 návrh
závěrečného účtu městské části Praha 3 za rok 2010 k odsouhlasení.
Hlasování:

pro: 5

zdrželi se: 0

proti: 0

ad 2) Zástupce starosty městské části Praha 3 Ing. Josef Heller, MBA, dále seznámil přítomné
členy FIDK s rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2011. Zaměřil se na
vysvětlení záporného salda hospodaření, jeho krytí, a dále upozornil na skutečnost, že městská část
Praha 3 v téměř celém čtvrtletí hospodařila dle zásad schváleného rozpočtového provizoria, a to
vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet na rok 2011 byl Zastupitelstvem městské části Praha 3
schválen až 29. 3. 2011.
Člen komise Michal Kucián vznesl dotaz na záměr zrušení výherních hracích přístrojů (VHP) na
území městské části Praha 3 a s tím souvisejícím úbytkem příjmů plynoucích z provozování těchto
přístrojů. Další jeho dotaz byl zaměřen na naplnění Grantového a podpůrného fondu, který je
z převážné většiny naplňován 6% výtěžkem z těchto VHP. Bude zodpovězeno na příštím jednání.
Finanční, investiční a dopravní komise doporučuje Radě městské části Praha 3 rozbory
hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2011 ke schválení.
Hlasování:

pro: 5

zdrželi se: 0

proti: 0

ad 3) Dalším bodem jednání byly investiční záměry – studie, projektové dokumentace. Jednalo se
o tyto studie:
A Rekonstrukce části domu s pečovatelskou službou v ulici Krásova 4/1841
B Rekonstrukce a přístavba kina AERO, Biskupcova 31a
C Rekonstrukce panelového domu Českobratrská, Sabinova, Rokycanova – posouzení studie
na vybudování denního stacionáře pro seniory v domě Rokycanova 279/18
D Přestavba domu Havlíčkovo nám. 746/11 – stávajících bytů 2NP a 3NP na kanceláře
Předkladatel těchto studií, Ing. Pavel Císař, zažádal o zařazení další studie – E – Rekonstrukce
panelového domu Sabinova.
Hlasování:
A

pro: 4

zdrželi se: 1

proti: 0

Rekonstrukce části domu s pečovatelskou službou v ulici Krásova 4/1841

Se studií seznámil podrobně členy FIDK ředitel společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.,
Ing. Pavel Císař.

Člen FIDK Michal Kucián vznesl dotaz na finanční náklady této akce, konkrétně na cenu na 1 m2.
Na tuto otázku mu bylo zodpovězeno předkladatelem.
Členové FIDK doporučují variantu I.A, doporučují rekonstrukci 6. NP a podkroví. Na příští jednání
členové FIDK požadují předložit projektovou dokumentaci se zaměřením na minimalizaci nákladů.
Hlasování:
B

pro: 5

zdrželi se: 1

proti: 0

Rekonstrukce a přístavba kina AERO, Biskupcova 31a

Se studií seznámil podrobně členy FIDK ředitel společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.,
Ing. Pavel Císař.
Členové FIDK doporučují variantu č. 1. Požadují zadat studii, která zohlední řešení střechy tak, aby
hrana střechy měla maximální úroveň parapetů oken obytných domů. Součástí této studie bude i
zaměřený řez budovami ve variantě se střešní zahradou, i bez ní. Dále požadují předložit finanční
rozvahu této akce.
Hlasování:
C

pro: 5

zdrželi se: 1

proti: 0

Rekonstrukce panelového domu Českobratrská, Sabinova, Rokycanova – posouzení studie
na vybudování denního stacionáře pro seniory v domě Rokycanova 279/18

Se studií seznámil podrobně členy FIDK ředitel společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.,
Ing. Pavel Císař.
Členové FIDK tento záměr nedoporučují k realizaci, doporučují v tomto objektu řešit záměr zřízení
pobočky Městské knihovny.
Hlasování:
D

pro: 6

zdrželi se: 0

proti: 0

Přestavba domu Havlíčkovo nám. 746/11 – stávajících bytů 2NP a 3NP na kanceláře

Se studií seznámil podrobně členy FIDK ředitel společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.,
Ing. Pavel Císař.
Členové FIDK vzali stávající projekt na vědomí.
Hlasování:

E

pro: 4

zdrželi se: 2

proti: 0

Rekonstrukce panelového domu Sabinova

Se studií seznámil podrobně členy FIDK ředitel společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.,
Ing. Pavel Císař.
Členové FIDK

a)
doporučují předloženou variantu řešení garáží
Hlasování:
pro: 5
zdrželi se: 0

proti: 1

b)
požadují zachovat stávající plochu ateliérů
Hlasování:
pro: 6
zdrželi se: 0

proti: 0

dále požadují střízlivěji pracovat s fasádou objektu tak, aby
nedocházelo k zásahům do konstrukčního panelového systému
Hlasování:
pro: 6
zdrželi se: 0
proti: 0

c)

ad 4) Různé
A
Člen komise FIDK Michal Kucián navrhuje usnesení FIDK ve znění:
„FIDK požaduje prověřit možnost zřízení denního stacionáře pro seniory, či jeslí, v objektu
bývalých jeslí na adrese K Lučinám 23“.
Hlasování:

pro: 6

zdrželi se: 0

proti: 0

B
Ing. Pavel Císař, ředitel Investiční a rozvojové Praha 3 a.s., předložil návrh na záměr řešení
garáží v lokalitě Vinohradská 114, 116.
Členové FIDK tento záměr doporučují ke schválení.
Hlasování:

pro: 6

zdrželi se: 0

proti: 0

C
Zástupce starosty městské části Praha 3 Ing. Josef Heller, MBA, dále seznámil přítomné
členy FIDK s návrhem na přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s.,
ve výši 50 mil. Kč, s využitím na dobu 1 roku od data uzavření příslušné smlouvy. Kontokorentní
úvěr u České spořitelny, a. s., je určen výhradně na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou
příjmů a aktuální potřebou výdajů rozpočtu městské části Praha 3 v roce 2011 a rozpočtu, který
bude schválen na rok 2012.
Finanční, investiční a dopravní komise doporučuje Radě městské části Praha 3 přijetí
kontokorentního úvěru u České spořitelny, a.s., k odsouhlasení.
Hlasování:

pro: 6

zdrželi se: 0

proti: 0

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky k jednání, bylo
toto v 17:45 hod. ukončeno.
Příští jednání FIDK bude svoláno dle potřeby.
V Praze dne 8. 6. 2011

Zapsala: tajemnice FIDK RMČ

………………………….
Ing. Lenka Sajfrtová

Schválil: předseda FIDK RMČ

………………………………
MUDr. Robert Hoffmann

