Zápis
z jednání platformy

Finanční, investiční a dopravní komise Rady městské části Praha 3 (FIDK) a
Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 3 (FV)
konaného dne 17. září 2012 od 18:00 hod.
Místo jednání: Radnice MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, zasedací místnost č. 218

Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod. a ukončeno v 19:20 hod.
Jednání předsedal: Miroslav Fabík, předseda FIDK
Určený zapisovatel: Lenka Sajfrtová, tajemnice FIDK a FV
Přítomní členové FIDK a FV:

Irena Ropková, předsedkyně FV
Jan Vokál, člen FV
Ondřej Rut, místopředseda FIDK

Přizvaní hosté:

Bohuslav Nigrin
Josef Heller

Host:

Matěj Stropnický

Vše viz přiložená prezenční listina.
Program:
1. Nastavení pravidel spolupráce mezi FIDK a FV.

K bodu programu:
ad 1) Předseda FIDK, pan Miroslav Fabík, všechny zúčastněné informoval o důvodu schůzky,
shrnul základní vize týkající se nastavení spolupráce mezi FIDK a FV. Následně byla vedena
diskuse mezi jednotlivými členy.
Z jednání vyplynuly tyto závěry:
1) Materiály předkládané do FIDK a FV budou nadále předkládány ve stejné hierarchii, jako
tomu bylo doposud. Vychází se ze stanovených kompetencí komise a výboru.
2) Kompetence FV vychází rovněž ze zákona o hl. m. Praze, FV se zaměří na zpětnou
kontrolu.
3) Proces schvalování rozpočtu na příslušný kalendářní rok bude následující:
Sběr a zpracování požadavků + kvalifikovaný odhad příjmů (OE)
starosty dle kompetencí (finance a investice)
FIDK

RMČ Praha 3

FV

ZMČ Praha 3

Zástupci

koaliční jednání

4) Na všechna jednání FIDK bude zvána předsedkyně FV, paní Irena Ropková.
5) Záměry investičních akcí se budou vždy projednávat před zahájením výběrových řízení ve
FIDK. To se týká jak investic realizovaných prostřednictvím založených akciových
společností, tak jednotlivých odborů ÚMČ Praha 3. Otázka na příště zůstává, zda stanovit
určitou hranici celkových nákladů jednotlivých akcí, od které budou povinně předkládány
na FIDK, či se bude zabývat FIDK všemi investičními záměry (realizují se i investice do IT,
investice v podobě nákupů DHM atd.)
6) Požadavky na rozpočet na příslušný rok budou nově rozšířeny o položku celkové náklady
akce a termín realizace. Toto ustanovení se vztahuje již na požadavky pro rok 2013.
7) Zajistit prostřednictvím RMČ Praha 3, coby valné hromady akciové společnosti SMP
Praha 3 a.s., a dále prostřednictvím vnitřních procesů ÚMČ Praha 3, aby čtvrtletní rozbory
od jednotlivých správců rozpočtu obsahovaly detailnější rozklad stavu investičních akcí,
jejich dosavadní profinancování a zhodnocení termínu realizace.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky k jednání, bylo
toto v 19:20 hod. ukončeno.
Příští jednání bude svoláno dle potřeby.

V Praze dne 17. 9. 2012

Zapsala: tajemnice FIDK a FV

………………………….
Lenka Sajfrtová

Schválil: předseda FIDK

………………………………
Miroslav Fabík

