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Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské 
části Praha 3 
 

Datum jednání: 

 

3. 12. 2018 

Místo jednání: Zasedací místnost č. 218, Havlíčkovo nám. 9 

Začátek jednání: 1700 

Konec jednání: 1740 

Jednání řídil: Jan Bartko - předseda výboru 

  

Počet přítomných členů: Do 1735 přítomných 7 členů, od 1735 
přítomných 6 členů, výbor usnášení schopný 

 

Přítomni dle prezenční listiny: Jan Bartko - předseda výboru  

Jan Materna 

Josef Heller 

Robert Pecka 

TomášŠtampach – odchod 17.35 

Petr Venhoda 

Tomáš Kalivoda 

 

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

 

Omluveni:  

 

 

0 

 

Přítomní hosté: Pavel Dobeš – radní městské části 

Martin Kadlec – OTSMI 

Jana Caldrová - OOŽP 

 

 

Počet stran:     4 

Zapsal:     Lenka Sajfrtová – tajemnice FV 

Ověřovatel zápisu:    Tomáš Kalivoda 



  2/4 

Program jednání: 

1. Schválení programu a ověřovatele zápisu 
2. Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2019 
3. Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za III. čtvrtletí 2018 
4. Různé 

 

K jednotlivým bodům programu: 

ad 1) Jednání zahájil předseda FV, Jan Bartko, a předložil přítomným návrh výše uvedeného 
programu k případným připomínkám a schválení. Na dotaz člena FV, Tomáše Kalivody, ohledně 
počtu členů výboru a stanovení nadpoloviční většiny členů při hlasování, bylo odpovězeno, že 2 
členové FV budou na nadcházejícím zasedání zastupitelstva městské části Praha 3 převoleni, co se 
týká nadpoloviční většiny potřebné k hlasování, vychází se z toho, že výbor byl schválený jako 9ti 
členný, tudíž je zapotřebí souhlas min. 5 členů FV pro schválení usnesení.  

Hlasování o programu:  pro: 7  zdržel se: 0  proti: 0 

Předložený program jednání byl schválen. 
 

Předseda FV Jan Bartko navrhl za ověřovatele tohoto zápisu Tomáše Kalivodu, člena FV. 

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

Návrh byl schválen. 

 

ad 2) Radní městské části, Pavel Dobeš, seznámil přítomné členy FV s návrhem rozpočtového 
provizoria městské části Praha 3 na rok 2019. Rozpočtové provizorium bylo a bude předkládáno 
každý rok vzhledem ke skutečnosti, že městská část nemůže schvalovat rozpočet dříve, než hlavní 
město Praha. Protože nikdy není 100% jistota, že bude rozpočet hlavního města Prahy schválen 
před termínem zasedání zastupitelstva městské části, připravuje se na každý rok jak návrh 
rozpočtového provizoria, tak návrh rozpočtu. Rozpočet hlavního města Prahy bude dle dostupných 
informací projednáván na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy dne 13.12.2018. 

Prvotní návrh rozpočtu, který je sběrem jednotlivých požadavků všech odborů úřadu městské části 
na straně výdajové, a souhrnu možných zdrojů financování na straně příjmové, signalizuje velký 
rozdíl mezi příjmy a výdaji, proto bude při tvorbě rozpočtu na rok 2019 zapotřebí přistoupit 
k razantnímu snížení, zejména v oblasti běžných výdajů. Snahou je dosáhnout v běžných výdajích 
částky cca 550 – 570 mil. Kč. Tuto částku je nezbytné dodržet také v návaznosti na možné zdroje 
financování. Základem jsou vlastní příjmy ve výši cca 100 mil. Kč, dále dotace ze státního rozpočtu 
a rozpočtu hlavního města Prahy ve výši cca 280 mil. Kč Dále jsou zde výnosy z bytových a 
nebytových prostor spravovaných Správou zbytkového portfolia MČ Praha 3 a.s. V roce 2018 bylo 
uvažováno 113 mil. Kč. Pro běžné výdaje jsou možnými zdroji také zůstatky na běžném účtu 
městské části, jejich výše bude známa k 31.12.2018. V neposlední řadě je zapotřebí při sestavení 
rozpočtu zhodnotit naplnění privatizačních příjmů, které byly odhadovány na rok 2018, a na základě 
tohoto zhodnocení zapojit správnou výši privatizačních prostředků do rozpočtu roku 2019. 

Rozpočet městské části Praha 3 musí být ze zákona schválen nejpozději ke dni 31.3.2019. 
Předpoklad je, že během ledna dojde ke tvorbě rozpočtu na rok 2019, který bude předložen 
k projednání FV ideálně do konce ledna 2019, následně pak do zastupitelstva městské části v únoru 
2019. 

Z výše uvedených důvodů se přistupuje k rozpočtovému provizoriu, jehož základním pravidlem je, 
že budou měsíčně realizovány výdaje ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018, tj. max. do 
výše 98.131,3 tis. Kč. V období rozpočtového provizoria budou plněny zejména zákonné a smluvní 
povinnosti městské části. 
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Člen FV, Petr Venhoda, souhlasí s tím, aby bylo rozpočtové provizorium schváleno, nicméně 
neztotožňuje se plně s obsahem materiálu, a to zejména v oblasti kapitálových výdajů, kde by měli 
mít členové FV k dispozici detailnější údaje. Další otázka byla směřována na rekonstrukci 
panelových domů Blahoslavova, zda bude zahrnuta do rozpočtového provizoria, vzhledem k tomu, 
že v materiálu není uvedena. Uvedl, že díky této akci coby opoziční zastupitelé iniciovali mimo jiné 
mimořádné zastupitelstvo městské části. 

Radní městské části, Pavel Dobeš, se ztotožňuje s tím, že by informace měly být detailnější, a toto 
bude reflektováno v návrhu rozpočtu na rok 2019. Zejména se bude jednat o detailnější informace 
k investičním akcím, kde bude zřejmá celková finanční náročnost akce nejen v příslušném 
rozpočtovém roce, ale během celé doby realizace. Dále bude snahou informovat v rámci rozpočtu 
městské části o stavu na bankovních účtech městské části a stavu majetku a bytového fondu 
městské části. 

Rekonstrukce panelových domů Blahoslavova není v rozpočtovém provizoriu začleněna, jelikož 
došlo ke zrušení výběrového řízení. Proto výdaje na tuto akci nevychází z principu rozpočtového 
provizoria, kdy se primárně realizují výdaje zákonné, či zasmluvněné. V rozpočtu na rok 2019 ale 
bude tato akce zahrnuta. 

  

Člen FV, Tomáš Kalivoda, podpoří rovněž rozpočtové provizorium na rok 2019, ale přiklání se také 
k nutným změnám v rozpočtu na rok 2019. 

 

K navrženému bodu přijal FV následující usnesení: 

 

Výbor finanční doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 návrh rozpočtového 
provizoria městské části Praha 3 na rok 2019 ke schválení. 
 

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

       

Návrh byl schválen. 

 

ad 3) Radní městské části, Pavel Dobeš, seznámil přítomné členy FV s rozbory hospodaření 
městské části Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2018. V oblasti příjmů se předpokládá do konce roku 
naplnění vlastních příjmů. V oblasti převodů z vedlejší hospodářské činnosti se předpokládá plnění 
na úrovni cca 80 %. Nižší převody budou zejména z plánovaných výnosů z privatizace a dále také 
nižší odvod do rozpočtu ze strany SZM MČ Praha 3 a.s. 

Výdaje se plní, v oblasti kapitálových výdajů nedojde k vyčerpání 100% alokovaných výdajů. Dle 
slov Martina Kadlece, vedoucího OTSMI, se předpokládá u akcí v jeho gesci cca s 80% plněním. 

 

V 17.35 jednání opustil člen FV, Tomáš Štampach. 

Radní městské části, Pavel Dobeš, dále uvedl, že od příštího výboru bude v rámci pozvánek zasílán 
pro informaci členů FV souhrnný údaj o stavu bankovních účtů městské části. 
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K navrženému bodu přijal FV následující usnesení: 

 
Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere na vědomí rozbory hospodaření 
městské části Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2018. 
    

Hlasování:  pro:  6   zdržel se:  0  proti:  0 

 

Návrh byl schválen. 

 

ad 4) V rámci bodu Různé podal radní městské části, Pavel Dobeš, informaci o rámcovém přehledu 
přípravy rozpočtu na rok 2019. Podklad pro jednání k rozpočtu na rok 2019 bude obsahovat v oblasti 
kapitálových výdajů celkové náklady za plánované akce nejen ve schvalovaném roce, ale po dobu 
celkové realizace. Dále bude podklad obsahovat informaci o stavu majetku a bytového fondu 
městské části. V lednu 2019 se plánuje pracovní jednání výboru finančního, který bude detailněji 
projednávat návrh rozpočtu na rok 2019. 

Člen FV, Petr Venhoda, konstatoval, že jako opoziční členové FV budou rádi, když se budou moci 
zapojit do tvorby rozpočtu městské části. 

Přítomní členové FV se dohodli, že v roce 2019 budou pro jednání FV zachována pondělí od 
17.00 hod.  Konkrétní termíny budou, pokud možno, stanoveny minimálně s týdenním předstihem. 
Termín příštího jednání FV se předběžně stanovuje na 21.1.2019, během ledna bude upřesněno.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky, bylo toto jednání 
v 1740 ukončeno. 

 

Zapsala: tajemnice FV ZMČ    Schválil: předseda FV ZMČ 

 

 

 

     ………………………….    ……………………………… 

       Lenka Sajfrtová                                        Jan Bartko 

 

 

 

 

Ověřil: člen FV ZMČ 

 

 

       ………………………….       

 Tomáš Kalivoda 


