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

Datum jednání: 

 

8. 7. 2019 

Místo jednání: Zasedací místnost č. 301, Lipanská 7 

Začátek jednání: 17.00 

Konec jednání: 17.30 

Jednání řídil: Jan Materna - místopředseda výboru 

  

Počet přítomných členů: Do 17.10 5, od 17.10 6, výbor usnášení schopný 

Přítomni dle prezenční listiny: Jan Materna - místopředseda výboru  

Josef Heller 

Jan Hájek 

Zdeněk Jahn 

Tomáš Štampach 

Petr Venhoda – příchod 17.10 

 

 

 

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

Omluveni:  

 

 

Nepřítomni: 

Jan Bartko – předseda výboru 

Tomáš Kalivoda 

 

Robert Pecka 

 

Přítomní hosté: Zdeněk Fikar – OÚR 

Nikola Rusová, Hana Vítková – OOŽP 

Dana Marholdová, Jana Stehlíková - OTSMI 
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Tajemník (zapisovatel):   Lenka Sajfrtová 

Ověřovatel zápisu:    Tomáš Štampach     

 

Program jednání: 

1. Schválení programu a ověřovatele zápisu 
2. Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 20. 5. 2019 
3. Investiční požadavky městské části Praha 3 na rozpočet hlavního města Prahy 

na rok 2020 
4. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

ad 1) Jednání zahájil místopředseda FV Jan Materna a předložil přítomným návrh 
výše uvedeného programu k případným připomínkám a schválení.  

Předložený program jednání byl jednomyslně schválen. 
 

Místopředseda FV Jan Materna navrhl za ověřovatele tohoto zápisu pana Tomáše 
Štampacha, člena FV. 

Hlasování:  pro:  5   zdržel se:   0   proti: 0 

Návrh byl schválen. 

 

ad 2) Místopředseda FV Jan Materna předložil ke schválení zápis z jednání Výboru 
finančního ZMČ Praha 3 ze dne 20. 5. 2019. 

Hlasování:  pro: 5   zdržel se: 0   proti: 0 

Zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 20. 5. 2019 byl schválen. 

 

ad 3) Místopředseda FV Jan Materna seznámil přítomné členy FV za radního Pavla 
Dobeše, který se z jednání výboru omluvil, s investičními požadavky městské části 
Praha 3 na rozpočet hlavního města Prahy na rok 2020. Materiál všichni členové 
obdrželi s předstihem. 
 

Člen FV Tomáš Štampach vznesl dotaz týkající se akce „revitalizace parku U Kněžské 
louky“. Zda dojde k posunutí termínu realizace do roku 2020 s ohledem na skutečnost, 
že na tuto akci jsme již žádali o podporu z rozpočtu Hlavního města Prahy na rok 2019. 
Paní Nikola Rusová z OOŽP odpověděla, že na tuto akci obdržela městská část Praha 
3 v letošním roce dotaci 5 mil. Kč. Nyní je akce ve stavu, kdy se vyhlašuje výběrové 
řízení na zhotovitele, pokud bude vybrán, předpokládá se termín zahájení v září 2019. 
Vzhledem k náročnosti akce se nestihne dokončit v letošním roce, proto je požadavek 
na podporu z rozpočtu HMP na rok 2020 relevantní. 

 

Člen FV Tomáš Štampach se dále zeptal na akci „Bytové domy Roháčova 30 a 
Blahoslavova 2-10“. Zda tento požadavek není v rozporu proti politice vedení Hlavního 
města Prahy, který je proti privatizaci bytového fondu. Bylo zodpovězeno panem 
místopředsedou Janem Maternou, že šance na pokrytí požadavku vždy existuje a je 
dobré se o tuto možnost alespoň pokusit. 
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V 17.10 dorazil na jednání FV člen tohoto výboru Petr Venhoda. Ten navázal na pana 
Tomáše Štampacha a akci „Bytové domy Roháčova 30 a Blahoslavova 2-10“. Doufá, 
že na tuto akci získá městská část Praha 3 potřebné finanční prostředky a to vzhledem 
ke slibu nájemníkům, že akce bude uskutečněna.  

Pan místopředseda FV Jan Materna uvedl, že se vedou a budou vést jednání se 
zástupci Hlavního města Prahy tak, aby došlo k maximální možné podpoře.  

Člen FV Petr Venhoda se dále zeptal na akci rekonstrukce objektu Havlíčkovo 
nám. 10, z jakého důvodu není uvedená.  

Pan místopředseda FV Jan Materna uvedl, že se v současné době vedou debaty o 
různých názorech na využití tohoto objektu. Z tohoto důvodu nebyla akce zařazena. 
Jakmile dojde k rozhodnutí, za jakým účelem bude objekt zrekonstruován, bude 
vyvinuta maximální snaha ze strany městské části Praha 3 o získání finanční podpory 
z různorodých zdrojů. 

 

K navrženému bodu hlasoval FV o následujícím usnesení: 

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Radě městské 
části Praha 3 schválit Investiční požadavky městské části Praha 3 na rozpočet 
hlavního města Prahy na rok 2020 
 

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

Návrh byl schválen. 

 

ad 4) V rámci bodu různé tajemnice FV Lenka Sajfrtová stručně uvedla informaci o 
stavu transparentních a termínovaných účtů.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky 
k jednání, bylo toto v 17.30 hod. ukončeno. 

 

 

Zapsal: Lenka Sajfrtová, tajemnice výboru   

Ověřil: Tomáš Štampach, ověřovatel  Ověřeno emailem 

Schválil: Jan Materna, místopředseda výboru   

 


