Zápis
z jednání

Výboru finančního Zastupitelstva městské části Praha 3 (FV)
konaného dne 13. prosince 2011 od 17:00 hod.
Místo jednání: Radnice MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, zasedací místnost č. 218

Jednání FV bylo zahájeno v 17:00 hod. a ukončeno v 18:40 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.
2.
3.
4.

Návrh rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2012
Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na I. čtvrtletí roku 2012
Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2013 - 2016
Různé – podnět od OS Oživení, dopis od společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.

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.
Hlasování: pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

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 2012, zejména v oblasti
příjmů a výdajů.
Následně byla zahájena rozprava nad jednotlivými položkami předloženého návrhu:
Členka výboru Ing. Mgr. Irena Ropková vznesla dotaz na meziroční nárůst běžných výdajů
v návaznosti na pokrývání těchto výdajů finančními prostředky z privatizace bytového
fondu. Dále požádala o vysvětlení, proč se meziročně navýšily výdaje na úpravu zeleně
v rámci paragrafu 3745. Na dotazy bylo zodpovězeno zástupcem starosty Ing. Josefem
Hellerem, MBA.
Člen výboru Bc. Matěj Stropnický požádal o informaci týkající se kapitálových výdajů do
bytového a nebytového fondu realizovaných prostřednictvím Správy majetkového portfolia
Praha 3 a.s., bod B – realizace - Řádek 3 - Rokycanova 18, Českobratrská 7, 9, 11,
Sabinova 8, 10, garáže Jeseniova - regenerace panelových domů, vybudování nové
podzemní garáže Jeseniova. Dotaz byl zaměřen na celkové náklady této investiční akce.
Zástupce starosty Ing. Josef Heller, MBA, zašle členu výboru Bc. Matěji Stropnickému
přehled o celkových nákladech na tuto investiční akci písemně.
Členka výboru Ing. Mgr. Irena Ropková vznesla dotaz na nárůst výdajů spojených
s Radničními novinami a požádala o informaci ohledně stavu a záměru koncese na „výběr
dodavatele služeb spojených s vydáváním Radničních novin Praha 3“. Na dotazy 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 2012 ke schválení“
Hlasování: pro: 4

zdržel se: 0

proti: 3

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

zdrželi se: 3

Usnesení finančního výboru bylo přijato.

proti: 0

ad 3) Zástupce starosty městské části Praha 3 Ing. Josef Heller, MBA, dále seznámil přítomné
členy FV s rozpočtovým výhledem městské části Praha 3 na období 2013 - 2016. Upozornil
na skutečnost, že se jedná o materiál, který bude každoročně aktualizován ve vazbě na
aktuální potřeby a tendence rozvoje městské části Praha 3.
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 2013 – 2016
ke schválení“
Hlasování: pro: 4

zdržel se: 1

proti: 2

Usnesení finančního výboru bylo přijato.

ad 4) Podnět Oživení, o. s.
Ing. Lenka Sajfrtová, tajemnice FV, informovala přítomné členy FV o celé záležitosti
s odkazem na zaslané podklady k jednání.
Člen výboru Bc. Matěj Stropnický přednesl tento návrh:
„FV si osvojuje soubor žádostí podaný členem FV Bc. Matějem Stropnickým na
Investiční a rozvojovou Praha 3 a.s. a požaduje po Investiční a rozvojové Praha 3 a.s.
poskytnutí těchto informací“
Předseda FV, MUDr. Jiří Jungwirth, přednesl protinávrh v této podobě:
„Předseda FV, MUDr. Jiří Jungwirth, si vyžádá v řádu několika dní stanovisko od
odborníka na správní právo, do pátku, tj. 16. 12. 2011, rozešle všem členům FV toto
stanovisko a následně během pondělí 19. 12. 2011 nechá prostřednictvím emailové
korespondence o usnesení navrženém členem FV, Bc. Matějem Stropnickým,
hlasovat.“
Nejdříve proběhlo hlasování o protinávrhu předsedy FV, MUDr. Jiřího Jungwirtha:
Hlasování: pro: 2
Protinávrh nebyl přijat.

zdrželi se: 4

proti: 1

Následně se hlasovalo o návrhu člena FV Bc. Matěje Stropnického:
Hlasování: pro: 5
zdržel se: 1
proti: 1
Usnesení finančního výboru bylo přijato.
Dále bylo hlasováno o účasti zástupce občanského sdružení Oživení, paní magistry Petry
Bielinové, na dalším jednání FV.
Hlasování: pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky
k jednání, bylo toto v 18:40 hod. ukončeno.
Příští jednání FV bude svoláno dle potřeby předsedou FV.

V Praze dne 13. 12. 2011

Zapsala: tajemnice FV ZMČ

Schválil: předseda FV ZMČ

……………………………..
Ing. Lenka Sajfrtová

………………………………
MUDr. Jiří Jungwirth

Ověřil: člen FV ZMČ

……………………………..
Bc. Matěj Stropnický

