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

Zápis z jednání Komise finanční, investiční a dopravní
Rady městské části
Datum jednání:

2. 6. 2014

Místo jednání:

Zasedací místnost č. 218, Havlíčkovo nám. 9

Začátek jednání:

1630

Konec jednání:

1740

Jednání řídil:

Miroslav Fabík - předseda komise

Počet přítomných členů:

5, komise usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny:

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

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

Robert Hoffmann – člen komise
Miroslav Poche – člen komise

Přítomní hosté:

Josef Heller – zástupce starosty
Jan Materna – ředitel SMP Praha 3 a.s.

Počet stran:

4

Zapsal:

Lenka Sajfrtová – tajemnice komise

Ověřovatel zápisu:

Jan Srb – člen komise

Program jednání:
1. Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013
2. Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2014
3. Různé

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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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 ustanoven Jan Srb, člen komise.
K jednotlivým bodům programu:
ad 1) Zástupce starosty městské části Praha 3 Josef Heller seznámil přítomné členy
FIDK se závěrečným účtem městské části Praha 3 za rok 2013.
Člen komise Jan Srb položil otázku týkající se nízkého plnění kapitálových výdajů.
Proč došlo k nízkému čerpání? Na tuto otázku částečně odpověděl zástupce starosty
Josef Heller a tajemnice komise Lenka Sajfrtová. Na neplnění se hlavní měrou podílí
nezahájení investičních akcí, které neproběhlo z objektivních důvodů, jako např.
zrušení stavebního povolení nebo stále probíhající výběrové řízení. U řady akcí došlo
k odložení jejich zahájení nebo k jejich zrušení.
V návaznosti na diskusi k této problematice člen komise Jan Srb požaduje přehled,
např. tabulkový, ze kterého budou zřetelné objemy neplnění a odůvodnění, jaké akce
toto neplnění ovlivnily a co konkrétně v jednotlivých akcích vedlo k nezahájení akce,
pozastavení řízení apod.
Tento přehled obdrží od zástupce starosty Josefa Hellera.
Člen komise Jan Srb dále vznesl dotaz na příjmovou stranu rozpočtu, kde došlo
v několika položkách k výraznému překročení plánovaných hodnot. Konkrétně se
dotázal na správní poplatky, poplatky za zábor veřejného prostranství a splátky
půjčených prostředků. Dotaz byl zaměřen na fakt, zda jsou hodnoty plánovány pouze
odhadem podle minulého období a jak se v plánu rozpočtu předejde jejich
podhodnocení. Bylo zodpovězeno tajemnicí komise Lenkou Sajfrtovou. Příjmy jsou
rozpočtovány vždy s ohledem na skutečnost předchozích let a s rovněž v návaznosti
na predikci resortních ministerstev a odborných firem. Přihlíží se rovněž k přijatým
záměrům městské části, proto byly např. plánovány nižší příjmy spojené s výherními
hracími
přístroji, nicméně v roce 2013 ještě některé poplatky spojené
s provozováním těchto přístrojů dobíhaly, a proto je plnění vyšší, než se plánovalo.
Člen komise Jan Srb se dále dotázal na mínusovou položku v bilanční části
v položce investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně. Bylo
zodpovězeno tajemnicí komise Lenkou Sajfrtovou. Na této položce se promítají
většinou příjmy z dotací EU nebo státního rozpočtu. Zároveň zde probíhá finanční
vztah mezi Městskou částí Praha 3 a TSK hl. m. Prahy. Upravený rozpočet na této
položce je tedy tvořen jak přijatými dotacemi v hodnotě 17.624,9 tis. Kč na
revitalizaci Havlíčkovo nám. a elektronizaci agend ÚMČ Praha 3, tak dotačním
vztahem ve výši 6.000 tis. Kč pro TSK hl. m. Prahy určených na chodníky a dopravní
řešení. Dotační vztah s TSK se realizuje opačným znaménkem, protože dochází
k opačnému směru pohybu finančních prostředků, tzn. z městské části směrem
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k hlavnímu městu. Proto je celkový upravený rozpočet 11.624,9 tis. Kč. Skutečnost
vykazuje zápornou hodnotu z toho důvodu, že je zde zúčtován pouze dotační vztah
s TSK hl. m. Prahy, kde došlo ke skutečnému odvodu finančních prostředků. Co se
týká příjmů z dotací, byl pouze dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy navýšen rozpočet,
finanční prostředky ovšem budou zasílány až v průběhu realizace akce, tj. během
roku 2014.
Člen komise Jan Srb vznesl další dotaz týkající se běžných výdajů v oblasti
Radničních novin, zda jsou veškeré výdaje spojené s vydáváním těchto novin
oddělené od ostatních výdajů odboru vnějších vztahů a komunikace, a dále požaduje
rozklíčovat konkrétněji položku 5169 – nákup ostatních služeb, v položce reklama,
propagační tiskoviny. Na tyto dotazy bylo zodpovězeno tajemnicí komise Lenkou
Sajfrtovou a doporučeno, aby se v otázce rozklíčování položky na reklamu a
propagační tiskoviny obrátil přímo na odpovědného vedoucího příslušného odboru.
Veškeré výdaje spojené s vydáváním Radničních novin jsou striktně oddělené od
ostatních výdajů odboru vnějších vztahů a komunikace samostatných paragrafem.
Člen komise Jan Srb požaduje dodat přehled fakturací na zmíněné položce 5169.
Tento přehled zajistí tajemnice komise Lenka Sajfrtová.
Člen komise Jan Srb dále požádal o přehled faktur na paragrafu 3635 – územní
plánování, na položce 5166 – konzultační, poradenské a právní služby. Tento
přehled obdrží od tajemnice komise Lenky Sajfrtové.
Člen komise Jan Srb se dotázal na výdaje odboru majetku na paragrafu 3639 –
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, na položce 5169 – nákup
ostatních služeb. Co se týká konkretizace výdajů na této položce, bylo doporučeno
obrátit se přímo na odpovědnou vedoucí tohoto odboru.
Finanční, investiční a dopravní komise doporučuje Radě městské části Praha 3
závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 k odsouhlasení.
Hlasování:

pro: 4

zdržel se: 1

proti: 0

ad 2) Zástupce starosty městské části Praha 3, Josef Heller, seznámil přítomné
členy FIDK s rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2014.
Finanční, investiční a dopravní komise doporučuje Radě městské části Praha 3
rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2014 ke schválení.
Hlasování:

pro: 4

zdržel se: 1

proti: 0

ad 3) Různé
Člen komise Jan Srb vznesl dotaz týkající se celkových nákladů na vybudování
Informačního centra. Požaduje vyčíslení těchto nákladů od projektů, studií, povolení
a jiných konzultačních a poradenských činností, až po samotnou realizaci,
propagační materiály a marketing. Zajistí zástupce starosty Josef Heller.
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Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky
k jednání, bylo toto v 17:40 hod. ukončeno.
Příští termín jednání FIDK bude stanoven dle potřeby předsedou FIDK, předpokládá
se jednání na konci července vzhledem k nutnosti odsouhlasení plánu investičních
akcí na rok 2015 – 2025. Předběžně byly stanoveny termíny 21.7. nebo 28.7., bude
upřesněno dle termínu stanoveného Magistrátem hl. m. Prahy na odevzdání tohoto
plánu.
Zapsala: tajemnice FIDK RMČ

…………………………….
Lenka Sajfrtová

Schválil: předseda FIDK RMČ

………………………………
Miroslav Fabík

Ověřil: člen FIDK RMČ

………………………………
Jan Srb
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