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

Datum jednání: 

 

20. 5. 2019 

Místo jednání: Zasedací místnost č. 309, Lipanská 7 

Začátek jednání: 17.05 

Konec jednání: 17.55 

Jednání řídil: Jan Bartko - předseda výboru 

  

Počet přítomných členů:  Do 17.10 6 členů, od 17.10 7 členů, výbor 
usnášeníschopný 

 

 

Přítomni dle prezenční listiny: Jan Bartko 

Josef Heller 

Jan Hájek 

Tomáš Štampach 

Jan Materna 

Petr Venhoda – příchod 17.10 

Tomáš Kalivoda 

 

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

 

Omluveni:  

 

 

Zdeněk Jahn 

Robert Pecka 

 

 

Přítomní hosté: Pavel Dobeš – radní 

Martin Kadlec - OTSMI 
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Počet stran:     5 

Zapsal:     Lenka Sajfrtová – tajemnice FV 

Ověřovatel zápisu:   Jan Materna 

 

Program jednání: 

 

1. Schválení programu a ověřovatele zápisu 
2. Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 15. 4. 2019 
3. Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2018 
4. Účetní závěrka městské části Praha 3 za rok 2018 
5. Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 
6. 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: 6  zdržel se: 0  proti: 0 

 
Předložený program jednání byl schválen. 
 

Předseda FV Jan Bartko navrhl za ověřovatele tohoto zápisu Jana Maternu, člena FV. 

Hlasování:  pro: 6  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 15. 4. 2019. 

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

Zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 15. 4. 2019 byl schválen. 

 

V 17.10 dorazil na jednání FV člen FV Petr Venhoda. 

 

ad 3) Radní Pavel Dobeš seznámil přítomné členy FV s návrhem závěrečného účtu městské 
části Praha 3 za rok 2018. Seznámil všechny přítomné s výsledky hospodaření za rok 2018, 
a to jak na straně příjmové, tak na straně výdajové. Všechny členy FV rovněž informoval, 
že součástí závěrečného účtu je zpráva externího auditora - společnosti HZConsult s.r.o. o 
výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 3 za rok 2018. Ta konstatuje závěr, 
že dle § 10 odst. 3 písmene b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
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územních samosprávných celků byly zjištěny chyby a nedostatky nemající závažnost 
písmene c). Vzhledem k výroku společnosti HZConsult s.r.o. musí Zastupitelstvo městské 
části Praha 3 dle § 17, odst. 7, písm. b), zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů přijmout závěrečný účet s výhradami, na základě nichž přijme opatření 
potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které 
svým jednáním způsobily škodu. V rámci zjištěných chyb a nedostatků nedošlo ke vzniku 
škody. 

Všechna zjištění měla méně závažný charakter a jednalo se o chyby a nedostatky zejména 
z hlediska časového rozlišení nákladů, dále z hlediska opodstatnění evidence nákladů na 
účtu nedokončeného dlouhodobého majetku v podobě projektů k investičním akcím, a  
z hlediska rozlišení závazků na krátkodobé a dlouhodobé. 

Pan radní Pavel Dobeš seznámil přítomné členy FV s návrhem opatření potřebných 
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, která budou přílohou usnesení zastupitelstva 
městské části. 

  

K navrženému bodu hlasoval FV o následujícím usnesení: 

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu 
městské části Praha 3 schválit závěrečný účet za rok 2018, souhlasit s celoročním 
hospodařením za rok 2018 s výhradami a přijmout opatření potřebná k nápravě 
zjištěných chyb a nedostatků. 
 

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

Návrh byl schválen. 

 

ad 4) Radní Pavel Dobeš seznámil přítomné členy FV s návrhem účetní závěrky městské 
části Praha 3 za rok 2018. Všechny přílohy byly zaslány v rámci materiálů k projednání. 
Jedná se o naplnění povinnosti dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, který vešla v účinnost dne 
1. 8. 2013. Náležitosti této závěrky byly odsouhlaseny odbory magistrátu hl. m. Prahy a 
podrobeny kontrole nezávislého auditora. Zpráva o ověření účetní závěrky za rok 2018 
konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv městské části 
Praha 3 k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků 
za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy. 

 

K navrženému bodu hlasoval FV o následujícím usnesení: 

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu 
městské části Praha 3 schválit závěrku městské části Praha 3 za rok 2018. 
 

 

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

Návrh byl schválen. 
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ad 5) Radní Pavel Dobeš seznámil přítomné členy FV s rozbory hospodaření městské části 
Praha 3 za I. čtvrtletí 2019. Zhodnotil plnění příjmové i výdajové strany rozpočtu. Příjmy z privatizace 
jsou plněny pozvolněji, než bylo původně plánováno, a to zejména z toho důvodu, že došlo po 
schválení prodejů v roce 2018 k pozdějšímu zaslání výzev jednotlivým oprávněným nájemcům 
(předpokladem byl měsíc po schválení, reálně byly zasílány cca po 2 měsících). Tím se posouvá 
plnění příjmové strany a mělo by být vyrovnáno v I. pololetí 2019. Čerpání běžných výdajů a 
kapitálových výdajů ovlivnilo rozpočtové provizorium v prvních dvou měsících roku 2019 a dále 
skutečnost, že investiční akce budou realizovány zejména ve II. a III. čtvrtletí. 

Pan Kadlec, vedoucí OTSMI, informoval o stavu realizace stavebních prací na panelových domech 
Roháčova a Ondříčkova. Případné zpoždění se z jejich strany předpokládá max. v řádu 3 – 4 týdnů 
proti původnímu plánu. 

 

K navrženému bodu hlasoval FV o následujícím usnesení: 

 

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere na vědomí rozbory 
hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2019. 
 

 

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

Návrh byl schválen. 

 

ad 6) V bodu různé informoval radní Pavel Dobeš přítomné členy FV o nabídce ze strany 
ČS, a.s. o možnosti zřízení termínovaného účtu s měsíční výpovědní dobou s úročením 
1 %. V současné době se bankovní účty úročí sazbou 0,2 %, základní běžný účet sazbou 
0,4 %. Členové FV se shodli na tom, že se krátkodobé využití vzhledem k vyšší úrokové 
sazbě jeví jako smysluplné. 

V kontextu této informace zmínil předseda FV Jan Bartko, že by bylo vhodné otevřít i otázku 
zhodnocování volných finančních prostředků s delším časovým horizontem, a to zejména 
co se týká prostředků privatizačního fondu, kde je čerpání vázáno 5, resp. 10 let v souladu 
s uzavřenými kupními smlouvami. Pan radní Pavel Dobeš uvedl, že zajisté bude tato 
možnost projednávána, časově bude vhodné tuto otázku otevřít po sestavení rozpočtu na 
rok 2020, kde již bude známa konkrétní finanční situace s výhledem na delší období. 

Člen FV Petr Venhoda vznesl dotaz na hospodaření založených akciových společností 
městské části Praha 3. Z návrhu závěrečného účtu za rok 2018 vyplývá, že akciové 
společnosti hospodařily v roce 2018 se ztrátou. Člen FV Jan Materna vysvětlil důvody pro 
vykázání ztráty obou akciových společností. 

Radní Pavel Dobeš podal členům FV informaci, která vyplynula jako úkol z minulého jednání 
FV, ohledně počtu obeslaných dlužníků nájemného s informací o schválení podmínek pro 
jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná 
s užíváním bytu. Dle informace SZM MČ Praha 3 a.s. a odboru bytů ÚMČ Praha 3 bylo 
obesláno 110 dlužníků, z nichž 2 dlužníci oslovili na základě zaslané informace městskou 
část se zájmem o prominutí části dluhu.  
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Pan radní Pavel Dobeš informoval přítomné členy FV o stavu realizace transparentních 
účtů. Městská část podala žádost na Úřad pro ochranu osobních údajů a dále vede 
intenzivní jednání s Českou spořitelnou, a.s., s cílem realizace transparentních účtů v řádu 
několika týdnů. 

 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky do bodu 
Různé, bylo toto jednání v 17.55 ukončeno. 

Příští jednání bude svoláno dle potřeby, předpokládá se cca v polovině července 2019. 

 

 

Zapsala: tajemnice FV ZMČ    Schválil: předseda FV ZMČ 

 

 

 

 

     ………………………….         ……………………………… 

       Lenka Sajfrtová                                         Jan Bartko 

 

 

 

 

      Ověřil: člen FV ZMČ 

 

 

 

    ………………………….       

          Jan Materna 


