Zápis
z jednání

Výboru finančního Zastupitelstva městské části Praha 3 (FV)
konaného dne 21. června 2010 od 15:00 hod.
Místo jednání: Radnice MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9
Jednání FV bylo zahájeno v 15:00 hod. a ukončeno v 17:00 hod.
Jednání předsedal: Bc. Ondřej Pecha, pověřený předseda FV
Určený zapisovatel: Ing. Petr Fišer, tajemník FV
Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Antonín Brož
Michal Kucián

Omluven:

Ing. Jan Holub

Přizvaní hosté:

Mgr. Jan Šmíd

Počet přítomných členů zastupitelstva: 3 členů, ostatní viz. přiložená prezenční listina.
Výbor byl schopný usnášení většinovým počtem 3 členů ze 4.
Program:
1. Návrh závěrečného účtu Městské části Praha 3 za rok 2009
2. Různé
Jednání FV zahájil Bc. Ondřej Pecha, který byl přítomnými členy zastupitelstva pověřen řízením
jednání FV 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 Mgr. Jan Šmíd podrobně seznámil přítomné členy FV s návrhem
závěrečného účtu Městské části Praha 3 za rok 2009 zejména v oblasti příjmů a výdajů.
Diskuse členů FV byla zaměřena na dosažený kladný výsledek hospodaření ve výši
20 727,6 tis. Kč, který byl oproti plánovanému zápornému saldu hospodaření ve schváleném
rozpočtu 2009 o 128 477,3 tis.Kč vyšší.
Vlastní příjmy vzhledem k výši upraveného rozpočtu na rok 2009 se městské části Praha 3
podařilo téměř naplnit. Na mírném neplnění se podílí zejména poplatky za užívání
veřejného prostranství a správní poplatky, tyto poplatky nelze předem odhadnout.
Na překročení objemu Třídy 4 – Dotace se nejvyšší měrou podílelo překročení na položce
4131 – převody z VHČ, došlo k vyššímu technickému zhodnocení v rámci investičních akcí

do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizovaných prostřednictvím
Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s., než bylo předpokládáno.
Z bilance běžných výdajů je patrné, že městská část Praha 3 hospodařila téměř v souladu se
stanoveným plánem a s ohledem na aktuální stav peněžních prostředků. Nedočerpání k výši
upraveného rozpočtu je způsobeno nedočerpáním výdajů souvisejících s výplatou dávek
sociální péče, a dále úsporami vzniklými na oddílu Správa, Zdravotnictví a Ochrana
životního prostředí.
Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí investiční akce Bytového a
nebytového fondu městské části Praha 3, realizované prostřednictvím Správy majetkového
portfolia Praha 3 a.s., byly realizovány v nižší míře, než bylo plánováno. Dále se zde
promítají úspory na oddíle Ochrana životního prostředí, Školství a Správa.
Podrobně bylo členům FV vysvětleno provedení mylného převodu finančních prostředků ve
výši 32 933,8 tis.Kč závěrem roku 2009.
Vzhledem k významnému počtu finančních operací a zúčtovacích vztahů v tomto období
došlo chybou pracovnice oddělení účetnictví, odboru ekonomického ÚMČ Praha 3
k mylnému převodu finančních prostředků v uvedené výši z účtu vedlejší hospodářské
činnosti (VHČ) na kterém jsou zúčtovány výnosy z prodeje nemovitého majetku na základní
běžný účet (ZBU), který je účtem hlavní činnosti MČ Praha 3 a slouží k zúčtování vztahů
v této oblasti. Správnou účetní operací bylo převedení těchto prostředků na depozitní účet
zřízený pro rozlišení plateb z privatizace bytového fondu.
Všechny tyto účty jsou účty zřízené MČ Praha 3 a v jejím vlastnictví.
Mylný převod byl bezprostředně v roce 2010 napraven. Vzhledem k tomu, že zúčtování
hlavní činnosti MČ Praha 3, tedy vztah k rozpočtu a závěrečnému účtu, je vázáno na
bankovní výpisy k termínu 31.12.2009 nejde z účetního hlediska uvedenou skutečnost
účetně opravit. Z tohoto důvodu došlo pro rok 2009 k fiktivnímu zkreslení výsledku
hospodaření. Po zdokumentování a vysvětlení výše uvedeného mylného převodu
konstatoval auditor, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a
poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a
finanční situace Městské části Praha 3 k 31. prosinci 2009 a výsledku hospodaření za rok
2009 v souladu s českými účetními předpisy.
K zamezení popsané situace jsou přijata opatření eliminující možnost vzniku chyby lidského
činitele zejména v závěru roku. Bude zkráceno období k přijímání finančních a zúčtovacích
operací závěrem roku s termínem do 27.12. příslušného roku s cílem zajistit dostatečnou
dvoustupňovou kontrolu všech operací.
Vzniklá situace byla projednána s odpovědnými pracovníky odboru ekonomického a řešena
finančním postihem.
Všechny dotazy a připomínky jednotlivých členů FV byly v diskusi zodpovězeny.
FV doporučuje ZMČ Praha 3 návrh závěrečného účtu Městské části Praha 3 za rok 2009 ke
schválení.
Hlasování: pro 3

zdržel se 0

proti 0

ad 2) Zástupce starosty Městské části Praha 3 Mgr. Jan Šmíd seznámil přítomné členy FV
s návrhem na přijetí kontokorentního úvěru v roce 2010 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.
FV bere předložený materiál na vědomí a doporučuje jej předložit Zastupitelstvu městské
části Praha 3 ke schválení.
Hlasování: pro 3

zdržel se 0

proti 0

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky k jednání, bylo
toto v 17.00hod. ukončeno.
Příští jednání FV bude svoláno dle potřeby.
V Praze dne 21. 6. 2010

Zapsal: tajemník FV ZMČ

………………….
Ing. Petr Fišer

Schválil: pověřený předseda FV ZMČ

………………………………
Bc. Ondřej Pecha

