Zápis
z jednání

Finanční, investiční a dopravní komise Rady městské části Praha 3 (FIDK)
konané dne 28. 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 17.40 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

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 (Rozpočtový výhled na období 2012 – 2015)
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) A) Zástupce starosty městské části Praha 3 Ing. Josef Heller, MBA, seznámil přítomné členy
FIDK s návrhem rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2011.
Člen komise Michal Kucián upozornil na nemožnost hlasovat o tomto materiálu vzhledem
k nedodržení lhůty na předložení podkladů v souladu s jednacím řádem Rady městské části Praha 3.
Následná diskuse byla zaměřena na návrhy změn v některých položkách předkládaného rozpočtu a
dále na rozpravu nad běžnými a kapitálovými výdaji městské části Praha 3.
1. návrh přednesl člen komise Mgr. Ondřej Rut:
„Komise finanční, investiční a dopravní bude posuzovat a doporučovat všechny investiční
záměry realizované prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s.“
Hlasování: pro: 4

zdrželi se: 0

proti: 3

Vzhledem k přijetí tohoto návrhu se členové FIDK dohodli, že od příštího jednání bude pravidelně
na každé jednání FIDK zván zástupce Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Zajistí tajemnice FIDK.
2. návrh přednesl člen komise Michal Kucián:
„V tabulce kapitálových výdajů do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3
realizovaných prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. navrhuje zařadit do
části A – projektová příprava řádek č. 7 – Bořivojova 27 – rekonstrukce bytového domu –
3 000 tis. Kč, řádek č. 6 – Rekonstrukce dalších bytových domů – původních 16 000 tis. Kč
snížit na částku 13 000 tis. Kč“
Hlasování: pro: 3
Návrh nebyl přijat.

zdrželi se: 0

proti: 4

3. návrh přednesl člen komise Michal Kucián:
„V tabulce kapitálových výdajů do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3
realizovaných prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. navrhuje
vyškrtnout z části B – realizace řádek č. 8 – Havlíčkovo nám. 11 – rekonstrukce podlaží
objektu, výtah – 15 000 tis. Kč, tuto částku zařadit do rezervy na realizaci dalších investičních
projektů“
Hlasování: pro: 3
Návrh nebyl přijat.

zdrželi se: 0

proti: 4

4. návrh přednesl člen komise Mgr. Ondřej Rut:
„V tabulce kapitálových výdajů realizovaných Úřadem městské části Praha 3 – paragraf 3722
– Sběr a svoz komunálních odpadů (podzemní kontejnery pro tříděný odpad) – navrhuje
plánované výdaje 25 000 tis. Kč snížit na 10 000 tis. Kč, částku 15 000 tis. Kč zařadit do
rezervy na realizaci dalších investičních akcí“

Hlasování: pro: 1
Návrh nebyl přijat.

zdrželi se: 2

proti: 4

5. návrh přednesl člen komise Mgr. Ondřej Rut:
„V běžných výdajích – paragraf 6171 – Činnost místní správy – položka 5175 – Pohoštění navrhuje plánované výdaje 550 tis. Kč snížit na 300 tis. Kč“
Hlasování: pro: 1
Návrh nebyl přijat.

zdrželi se: 2

proti: 4

Všechny další dotazy a náměty jednotlivých členů FIDK byly v diskusi zodpovězeny.
FIDK doporučuje Radě městské části Praha 3 návrh rozpočtu městské části Praha 3 na rok
2011 k projednání.
Hlasování: pro: 4

zdrželi se: 2

proti: 1

B)
Zástupce starosty městské části Praha 3 Ing. Josef Heller, MBA, dále seznámil přítomné
členy FIDK s rozpočtovým výhledem městské části Praha 3 na období 2012 - 2015. Upozornil na
skutečnost, že se jedná o materiál, který bude každoročně aktualizován ve vazbě na aktuální potřeby
a tendence rozvoje městské části Praha 3.
FIDK vzala tento materiál na vědomí.

Příští jednání FIDK se bude konat na základě rozhodnutí předsedy FIDK.
V Praze dne 28. 2. 2011

Zapsala: tajemnice FIDK RMČ

………………………….
Ing. Lenka Sajfrtová

Schválil: předseda FIDK RMČ

………………………………
MUDr. Robert Hoffmann

