Zápis
z jednání

Výboru finančního Zastupitelstva městské části Praha 3 (FV)
konaného dne 24. března 2011 od 16:00 hod.
Místo jednání: Radnice MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, zasedací místnost č. 218

Jednání FV bylo zahájeno v 16:00 hod. a ukončeno v 17:55 hod.
Jednání předsedal: MUDr. Jiří Jungwirth, předseda FV
Určená zapisovatelka: Ing. Lenka Sajfrtová, tajemnice FV
Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Jan Vokál
MUDr. Barbora Hanychová
Ing. Mgr. Irena Ropková
Ing. Bc. Jan Holub
Bc. Matěj Stropnický
Mgr. Simeon Popov

Přizvaní hosté:

Ing. Josef Heller, MBA

Počet přítomných členů zastupitelstva: 7 členů, ostatní viz. přiložená prezenční listina.
Výbor byl schopný usnášení většinovým počtem 7 členů ze 7.
Program:
1. Návrh rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2011
2. Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2012 - 2015
3. Různé

Jednání zahájil předseda FV MUDr. Jiří Jungwirth a předložil přítomným návrh výše uvedeného
programu k případným připomínkám a schválení.
Navržený program jednání byl jednomyslně schválen.
Ověřovatelem zápisu byl ustanoven člen výboru Bc. Matěj Stropnický.
K jednotlivým bodům programu:
ad 1) Zástupce starosty městské části Praha 3 Ing. Josef Heller, MBA, podrobně seznámil
přítomné členy FV s návrhem rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2011, zejména v oblasti
příjmů a výdajů.
Následně byla zahájena rozprava nad jednotlivými položkami předloženého návrhu:

Člen výboru Ing. Bc. Jan Holub vznesl dotaz na kalkulaci částky v příjmové části rozpočtu
v oblasti dotací – převody z VHČ – prodej bytových a nebytových jednotek v roce 2011. Na
tento dotaz bylo zodpovězeno tajemnicí FV.
Člen výboru Bc. Matěj Stropnický položil otázku týkající se zapojení zbylé části výnosů
z prodejů bytových a nebytových jednotek v roce 2011, které se nezapojují v letošním roce
do rozpočtu, a dále zažádal o vysvětlení odlišných částek v předkládaném rozpočtu a
v rozpočtovém výhledu na období 2012 – 2015. Na tyto otázky bylo zodpovězeno tajemnicí
FV.
Člen výboru Ing. Bc. Jan Holub požádal o informaci, zda budou v rozpočtu roku 2011
zapojeny prodeje nástaveb. Bylo zodpovězeno tajemnicí FV.
Dále proběhla diskuse týkající se výdajů na Radniční noviny. Do této diskuse se zapojili
členové výboru Bc. Matěj Stropnický, Ing. Mgr. Irena Ropková a Mgr. Simeon Popov.
Dalším tématem diskuse byly výdaje na paragrafu 3319 – Ostatní záležitosti kultury, na
položce 5169 – Nákup ostatních služeb – v objemu 15 000 tis. Kč. Do diskuse se zapojili
Bc. Matěj Stropnický, Mgr. Simeon Popov, Ing. Mgr. Irena Ropková, Ing. Bc. Jan Holub a
zástupce starosty Ing. Josef Heller, MBA. Člen výboru Bc. Matěj Stropnický požaduje, aby
byly od dalšího zpracování rozpočtu na příslušný kalendářní rok podrobněji rozklíčovány
jednotlivé akce na této položce. Toto pravidlo požaduje použít obecně i na ostatní položky
přesahující výši 10 000 tis. Kč.
Členka výboru Ing. Mgr. Irena Ropková vznesla dotaz na možnost kontroly investičních
výdajů realizovaných prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. Na dotaz
odpověděl předseda výboru MUDr. Jiří Jungwirth.
Člen výboru Bc. Matěj Stropnický požádal o informaci týkající se paragrafu 3635 – Územní
plánování, položky 6121 – Budovy, haly a stavby – garáže - dokumentace pro územní rozvoj
– 500 tis. Kč, o jaké konkrétní garáže se jedná. Na dotaz bylo zodpovězeno tajemnicí FV a
bylo doporučeno obrátit se na vedoucího Odboru pro územní rozvoj.
Další diskuse, do které se zapojili Bc. Matěj Stropnický a Ing. Mgr. Irena Ropková, byla
zaměřena na investiční výdaje realizované na zřízených mateřských a základních školách.
Na dotazy bylo zodpovězeno tajemnicí FV.
Člen výboru Ing. Bc. Jan Holub požádal o informaci k meziročnímu navýšení výdajů na
paragrafu 3639 – Komunální služby a územní rozvoj, položce 5169 – Nákup ostatních
služeb – 10 198 tis. Kč. Na dotaz bylo zodpovězeno tajemnicí FV a členem výboru
Ing. Janem Vokálem. Zároveň bylo doporučeno kontaktovat příslušnou vedoucí Odboru
majetku.
Další diskuse byla zaměřena na kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu
realizované prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. Člen výboru
Bc. Matěj Stropnický požádal o vysvětlení, proč není blíže specifikována položka
„Rekonstrukce dalších bytových domů“ v rámci projektové přípravy v objemu
16 000 tis. Kč. Zároveň vznesl dotaz na výši a účel výdajů na položce v oblasti realizace –
“Havlíčkovo nám. 11 - rekonstrukce podlaží objektu, výtah“ – 15 000 tis. Kč. Na oba dotazy
odpověděl zástupce starosty Ing. Josef Heller, MBA. Další dotazy ohledně nájemného z bytů
a mandátní odměny byly rovněž zodpovězeny.

Na závěr člen výboru Ing. Bc. Jan Holub požádal o vysvětlení potřeby a účelu investičních
akcí „Havlíčkovo nám. 11 - rekonstrukce podlaží objektu, výtah“, „Lipanská 7 – celková
rekonstrukce – zahájení“ a „Zasedací síň – rekonstrukce – zahájení“. Na dotaz bylo
zodpovězeno zástupcem starosty Ing. Josefem Hellerem, MBA.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné dotazy, či náměty do rozpravy, bylo
o předloženém materiálu hlasováno v tomto znění:
„FV doporučuje ZMČ návrh rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2011 ke schválení“
Hlasování: pro 4

zdržel se 2

proti 1

Usnesení finančního výboru bylo přijato.
ad 2) Zástupce starosty městské části Praha 3 Ing. Josef Heller, MBA, dále seznámil přítomné
členy FV s rozpočtovým výhledem městské části Praha 3 na období 2012 - 2015.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl dotazy, či náměty do rozpravy, bylo o
předloženém materiálu hlasováno v tomto znění:
„FV doporučuje ZMČ rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2012 – 2015
ke schválení“
Hlasování: pro 4

zdržel se 2

proti 1

Usnesení finančního výboru bylo přijato.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky k jednání, bylo
toto v 17:55 hod. ukončeno.
Příští jednání FV bude svoláno dle potřeby předsedou FV.

V Praze dne 24. 3. 2011
Zapsala: tajemnice FV ZMČ

Schválil: předseda FV ZMČ

……………………………..
Ing. Lenka Sajfrtová

………………………………
MUDr. Jiří Jungwirth

Ověřil: člen FV ZMČ

……………………………..
Bc. Matěj Stropnický

