MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR FINANČNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

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

15. 4. 2019

Místo jednání:

Zasedací místnost č. 301, Lipanská 7

Začátek jednání:

1710

Konec jednání:

1820

Jednání řídil:

Jan Bartko - předseda výboru

Počet přítomných členů:

5 členů, výbor usnášeníschopný

Přítomni dle prezenční listiny:

Jan Bartko
Josef Heller
Jan Hájek
Zdeněk Jahn
Tomáš Štampach

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

Jan Materna
Robert Pecka

Nepřítomni:

Petr Venhoda
Tomáš Kalivoda

Přítomní hosté:

Pavel Dobeš – radní
Pavel Musil - radní
David Medek – SZM MČ Praha 3 a.s.

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g
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Počet stran:

5

Zapsal:

Lenka Sajfrtová – tajemnice FV

Ověřovatel zápisu:

Tomáš Štampach

Program jednání:
1. Schválení programu a ověřovatele zápisu
2. Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 4. 2. 2019
3. Příkaz ředitele Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. o nakládání
s pohledávkami městské části Praha 3 vzniklých z nájmu a služeb s nájmem
spojených v rámci VHČ
4. Vymáhání pohledávky CIMERIES s.r.o.
5. Podílové listy Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
6. Transparentní účty městské části Praha 3
7. 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.
Hlasování:

pro:

5

zdržel se:

0

proti: 0

Předložený program jednání byl schválen.
Předseda FV Jan Bartko navrhl za ověřovatele tohoto zápisu Tomáše Štampacha, člena
FV.
Hlasování:

pro:

5

zdržel se:

0

proti: 0

Návrh byl schválen.
ad 2) Předseda FV Jan Bartko předložil ke schválení zápis z jednání Výboru finančního
ZMČ Praha 3 ze dne 4. 2. 2019.
Hlasování:

pro:

5

zdržel se:

0

proti: 0

Zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 4. 2. 2019 byl schválen.
ad 3) Radní Pavel Musil seznámil přítomné členy FV s návrhem příkazu ředitele Správy
zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. o nakládání s pohledávkami městské části Praha 3
vzniklých z nájmu a služeb s nájmem spojených v rámci VHČ. Dále přítomné členy seznámil

2/5

s jeho připomínkami k navrhovanému materiálu. S oběma materiály měli členové FV
možnost se seznámit s týdenním předstihem.
Pan předseda FV se ztotožnil s návrhem upraveným o připomínky pana radního Musila.
Zástupcem SZM MČ Praha 3 a.s. byla dovysvětlena problematika stanovení hranice
2.000 Kč, pod kterou se nebude pohledávka vymáhat vzhledem k neefektivnosti a
nehospodárnosti takového vymáhání. Dále se diskutoval čl. IV odst. 3, zda by v případě
dohod o splátkách mělo dojít ke ztrátě výhody splátek již po 1. neuhrazené splátce, či po 3.
neuhrazené splátce, jak zněl původní návrh.
K navrženému bodu hlasoval FV o následujícím usnesení:
Výbor finanční doporučuje řediteli SZM MČ Praha 3 a.s. přijmout příkaz ředitele
Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. o nakládání s pohledávkami městské
části Praha 3 vzniklých z nájmu a služeb s nájmem spojených v rámci VHČ
v připomínkované podobě pana radního Pavla Musila, se změnou ve čl. IV odst. 3, kde
bylo kompromisně dohodnuto, že ke ztrátě výhody splátek v případě dohod o
splátkách dojde po 2. neuhrazené splátce.
Hlasování:

pro:

5

zdržel se:

0

proti: 0

Návrh byl schválen.
ad 4) Dalším bodem programu bylo vymáhání pohledávky CIMERIES s.r.o. a návrh na odpis
této nevymahatelné pohledávky. S podrobným popisem celé kauzy se měli členové
možnost seznámit v podkladech k jednání, které byly všem členům zaslány s týdenním
předstihem.
Celková výše odpisu pohledávky, včetně penále za prodlení s provedením odvodu za
porušení rozpočtové kázně a nákladů exekučního řízení činí 108.032 Kč. Poskytnutá dotace
činila 87.000 Kč, penále za prodlení s provedením odvodu za porušení rozpočtové kázně
činilo 18.792 Kč, náklady řízení 2.240 Kč.
K navrženému bodu hlasoval FV o následujícím usnesení:
Výbor finanční doporučuje zastupitelstvu schválit odpis pohledávky, včetně penále
za prodlení s provedením odvodu za porušení rozpočtové kázně a nákladů
exekučního řízení v celkové výši 108.032,- Kč.

Hlasování:

pro:

5

zdržel se:

0

proti: 0

Návrh byl schválen.
ad 5) Bodem 5. programu byly podílové listy Amundi Czech Republic Asset Management,
a.s., o jejichž existenci se městská část dozvěděla v březnu tohoto roku. Jedná se o
podílové listy z kupónové privatizace Živnobanky z první a druhé vlny privatizace. Členové
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obdrželi informaci od Komerční banky o dalším možném postupu v nakládání s těmito
podílovými listy.
K navrženému bodu přijal FV následující usnesení:
Výbor finanční doporučuje Radě městské části Praha 3 schválit podání žádosti o
zpětný odkup těchto podílových listů.
Hlasování:

pro:

5

zdržel se:

0

proti: 0

Návrh byl schválen.
ad 6) V dalším bodě byli členové FV informováni panem radním Pavlem Dobešem o
aktuálním stavu řešení bodu koaliční smlouvy týkajícího se transparentních účtů městské
části Praha 3. Členové FV obdrželi právní stanoviska městské části a České spořitelny,
v současné době byl vznesen dotaz v dané věci na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále
se vede komunikace se zástupci České spořitelny a hledá se optimální právní řešení tak,
aby byla minimalizována rizika spojená se zveřejněním osobních údajů.
FV bere informaci na vědomí.
ad 7) Pan předseda Jan Bartko navrhuje v návaznosti na projednání v minulém FV a
informaci zástupce SZM MČ Praha 3 a.s. k plnění úkolu uloženého usnesením
zastupitelstva č. 36 ze dne 26. 2. 2019, kterým bylo uloženo oslovit dlužníky nájemného
s informací o schválení podmínek pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za
dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu do 2 měsíců od schválení
příslušného usnesení, přijmout toto usnesení:

Výbor finanční požaduje po SZM MČ Praha 3 pravidelnou informaci na následující
jednání FV o počtu obeslaných dlužníků a počtu těchto dlužníků, kteří na tuto výzvu
reagovali.
Hlasování:

pro:

5

zdržel se:

0

proti: 0

Návrh byl schválen.
V tomto bodě informoval pan radní Pavel Dobeš všechny členy FV o přijetí investiční dotace
z rezervy rozpočtu Hlavního města Prahy ve výši 15 mil. Kč na předškolní zařízení Buková.
Dále byly městské části ponechány ze strany Hlavního města Prahy nevyčerpané
prostředky z dotací roku 2018 v celkové výši 44.860,9 tis. Kč. 3 příspěvkové organizace
sociálního zaměření obdrželi první splátku dotace z MPSV v souhrnné výši 13.575 tis. Kč.
Všechny akce, na které městská část Praha 3 příslušné dotace obdržela, byly plně kryty
schváleným rozpočtem na rok 2019. Z tohoto důvodu bude na jednání Rady, resp.
Zastupitelstva městské části Praha 3 předloženo rozpočtové opatření, jehož obsahem bude
převod prostředků ze schváleného rozpočtu, z konkrétních výdajových paragrafů a položek
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příslušných akcí, do rezervní položky odboru ekonomického v objemu, který je shodný
s poskytnutými dotacemi.
Člen FV Tomáš Štampach položil dotaz ohledně zbývajících dvou akcí, na které byly podány
žádosti na rezervu rozpočtu Hlavního města Prahy, zda tyto nepodpořené akce nebudou
ohrožené z důvodu neposkytnutí dotace. Zda má městská část finanční prostředky na jejich
krytí. Panem radním Dobešem bylo odpovězeno, že tyto akce byly, stejně jako podpořená
akce, plně kryty schváleným rozpočtem na rok 2019, k ohrožení těchto akcí tak nedojde.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky do bodu
Různé, bylo toto jednání v 18.20 ukončeno.
Zapsala: tajemnice FV ZMČ

………………………….
Lenka Sajfrtová

Schválil: předseda FV ZMČ

………………………………
Jan Bartko

Ověřil: člen FV ZMČ

………………………….
Tomáš Štampach
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