MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
FINANČNÍ, INVESTIČNÍ A DOPRAVNÍ KOMISE
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis z jednání Finanční, investiční a dopravní komise
Rady městské části
Datum jednání:

22. 7. 2013

Místo jednání:

Zasedací místnost č. 218, Havlíčkovo nám. 9

Začátek jednání:

1700

Konec jednání:

1755

Jednání řídil:

Miroslav Fabík - předseda komise

Počet přítomných členů:

4, komise usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Miroslav Fabík - předseda komise
Ondřej Rut – místopředseda komise
Jaroslava Suková – člen komise
Rida Ayari – člen komise

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

Jan Srb – člen komise
Robert Hoffmann – člen komise
Miroslav Poche – člen komise

Přítomní hosté:

Josef Heller – zástupce starosty
Bohuslav Nigrin – zástupce starosty
Zdeněk Fikar – vedoucí OÚR
Jiří Louša – vedoucí OTSMI
Martin Kadlec – ředitel IR Praha 3 a.s.
Irena Ropková – předsedkyně FV

Počet stran:

4

Zapsal:

Lenka Sajfrtová – tajemnice komise

Ověřovatel zápisu:

Ondřej Rut – místopředseda komise

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. Plán investičních akcí městské části Praha 3 na období 2014 – 2024
2. Různé
Jednání zahájil předseda FIDK Miroslav Fabík a předložil přítomným návrh výše
uvedeného programu k případným připomínkám a schválení.
Program jednání byl jednomyslně schválen.
Ověřovatelem zápisu byl určen Ondřej Rut, místopředseda komise.
K jednotlivým bodům programu:
ad 1) Předseda FIDK, Miroslav Fabík, stručně uvedl předkládaný materiál „Plán
investičních akcí městské části Praha 3 na období 2014 – 2024“. Tento materiál je
každoročně zpracováván na základě pokynu Magistrátu hlavního města Prahy a
slouží k uplatnění nároku na investiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy na
rok 2014.
Rozpočtový výhled investičních akcí navazuje na výhledy předkládané v
předcházejících letech.
Místopředseda FIDK, Ondřej Rut, navrhl následující úpravy:
1. Sloučit akce „Výstavba podzemních garáží“, „Památková regulace“ a
„Strategický plán“ do jedné akce s názvem – „Příprava regenerace
veřejných prostranství“ – zároveň navrhuje sloučit finanční prostředky
z jednotlivých akcí do této jedné.
2. Akci „SARA Pražačka – výstavba víceúčelové haly“ přejmenovat na akci
„SARA Pražačka – rozvoj areálu“, finance ponechat.
3. Akci „Revitalizace vrchu svatého Kříže“ přejmenovat na „Úpravy vrchu
svatého Kříže“.
4. Akci „Rozšíření parku Židovské pece“ přejmenovat na „Úpravy parku
Židovské pece“.
5. V rámci
akce
„Dopravně-bezpečnostní
stavby
na
pozemních
komunikacích“ upravit finanční prostředky tak, že v roce 2016 dojde ke
snížení o 10 000 tis. Kč (5 000 tis. Kč – MHMP, 5 000 tis. Kč – MČ P3) ve
prospěch roku 2014 ve stejném poměru.
6. Doplnit novou akci pod názvem „Spolufinancování veřejných staveb
v areálu Nákladového nádraží Žižkov“ a rozložit finanční prostředky do
období 2019 – 2024 v celkové výši 100 000 tis. Kč.
Diskuse se vedla zejména k návrhu č. 6. Zástupce starosty, Bohuslav Nigrin, uvedl,
že by s tímto bodem souhlasil pouze v úrovni finanční připravenosti městské části
podílet se na rozvoji tohoto území.
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Předseda FIDK, Miroslav Fabík, navrhl následující úpravy:
7. Vypustit akci „IC Zahrada – celková rekonstrukce“ z důvodu toho, že se
vedou jednání s MHMP o převzetí této příspěvkové organizace pod Hlavní
město Praha.
8. Vypustit z názvu akce „Buková 16, 18 - střešní nástavba, regenerace
domu“ slova střešní nástavba – nový název bude „Buková 16, 18
regenerace domu“ a z akce „Buková 20, 22, 24 - přístavba, regenerace
domu“ vypustit slovo přístavba, nový název bude „Buková 20, 22, 24 regenerace domu“.
Následovalo hlasování k jednotlivým návrhům. Výsledky hlasování jsou následující:
1.

pro: 4

zdrželi se: 0

proti: 0

zdrželi se: 0

proti: 0

zdrželi se: 0

proti: 0

zdrželi se: 0

proti: 0

zdrželi se: 0

proti: 0

zdrželi se: 3

proti: 0

zdrželi se: 0

proti: 0

zdrželi se: 0

proti: 0

Návrh přijat.
2.

pro: 4

Návrh přijat.
3.

pro: 4

Návrh přijat.
4.

pro: 4

Návrh přijat.
5.

pro: 4

Návrh přijat.
6.

pro: 1

Návrh nebyl přijat.
7.

pro: 4

Návrh přijat.
8.

pro: 4

Návrh přijat.
Komise vzala na vědomí, že v rámci návrhu Plánu investičních akcí budou upraveny i
komentáře k položkám, které byly upraveny hlasováním výše.
Finanční, investiční a dopravní komise doporučuje Radě městské části Praha 3
po zapracování odsouhlasených úprav plán investičních akcí městské části
Praha 3 na období 2014 – 2024 ke schválení.
Hlasování: pro: 4
zdrželi se: 0
proti: 0
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky
k jednání, bylo toto v 17:55 hod. ukončeno.
Příští termín jednání FIDK bude stanoven dle potřeby předsedou FIDK.
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Zapsala: tajemnice FIDK RMČ

…………………………….
Lenka Sajfrtová

Schválil: předseda FIDK RMČ

………………………………
Miroslav Fabík

Ověřil: místopředseda FIDK RMČ

………………………………
Ondřej Rut
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