Městská část Praha 3
Výbor finanční zastupitelstva městské části

Zápis z jednání výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne
10. 8. 2020
Datum jednání:

10. 8. 2020

Místo jednání:

Zasedací místnost č. 126, Havlíčkovo nám. 700/9

Začátek jednání:

17.00 h

Konec jednání:

19.10 h

Jednání řídil:

Jan Bartko, předseda výboru

Počet přítomných členů:

8, výbor usnášeníschopný

Přítomní (podle prezentační listiny):

Jan Bartko
Jan Materna
Pavel Dobeš
Josef Heller
Jan Hájek
Tomáš Štampach
Petr Venhoda
Tomáš Kalivoda

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

Zdeněk Jahn

Přítomní hosté:

Tomáš Mikeska - místostarosta
Ondřej Rut – místostarosta
Rudolf Zahradník - tajemník
Jiří Mlejnek – SZM MČ Praha 3
Michael Šrámek - OTSMI
Pavel Hroch – OOŽP
Jindřiška Labáthová - OVHČ
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Počet stran:

6

Tajemník:

Lenka Sajfrtová

Ověřovatel zápisu:

Tomáš Štampach

Program jednání:
1. Schválení programu a ověřovatele zápisu
2. Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 1. 6. 2020
3. Rozbory hospodaření městské části za I. pololetí 2020
4. Propady příjmů rozpočtu městské části v roce 2020 - opatření
5. Zřízení fondu sociálního
6. Nakládání s pohledávkami Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
7. Zhodnocování volných finančních prostředků účelových peněžních fondů
8. Různé (výběrové řízení na audit účetní závěrky, stavy účtů aj.)

1. Bod jednání
Jednání zahájil předseda FV Jan Bartko a předložil přítomným návrh výše uvedeného programu
k případným připomínkám a schválení.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Předseda FV Jan Bartko navrhl za ověřovatele tohoto zápisu pana Tomáše Štampacha, člena FV.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

2. Bod jednání
Předseda FV Jan Bartko předložil ke schválení zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne
1. 6. 2020.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3. Bod jednání
Místostarosta městské části, Tomáš Mikeska, seznámil přítomné členy FV s rozbory hospodaření
městské části Praha 3 za I. pololetí 2020.
FV bere rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí 2020 na vědomí.
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4. Bod jednání
Místostarosta městské části, Tomáš Mikeska, uvedl další bod jednání informací o zaslaných podkladech
týkajících se tohoto bodu. Jedná se o odhadované propady příjmů dle jednotlivých položek. Následně
o bilanční tabulku s navrhovanou výší úspor výdajů v souvislosti s vyčísleným propadem příjmů. Další
podklad byl zpracovaný Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., tento podklad souvisí se
zaslanou informací o špatném propočtu plánu VHČ na rok 2020 realizované SZM MČ Praha 3.
Jiří Mlejnek, zástupce SZM MČ Praha 3, následně přednesl své komentáře k zaslanému podkladu,
k důvodům, proč došlo částečně ke špatnému propočtu plánu VHČ na rok 2020 a částečně k výpadku
příjmů, který byl z části ovlivněn koronavirovou situací.
Místostarosta Tomáš Mikeska se dotázal pana Mlejnka na jeho vyčíslení plnění příjmů, jejichž plnění je
vykázáno v pololetí na 50 %. Přitom plánuje jejich propad. Pan Mlejnek poukázal na složitost plánu
VHČ, na jeho účetní souvislosti.
Člen FV, Pavel Dobeš, se dotázal, jak je možné, že se o nastalé situaci dozvídají zástupci městské části
až nyní, na chybný plán měl pan Mlejnek upozornit již při vyhodnocení roku 2019, když odevzdal rozbory
hospodaření za rok 2019. Dále se dotázal, jaké jsou za SZM návrhy na úspory na jejich straně. Tato
problematika se měla řešit před realizací špatně naplánovaných nákladů.
Pan Mlejnek uvedl, že v době, kdy se o situaci dozvěděl, byla již velká část nákladů realizována, nedalo
se již tedy příliš moc dělat. V zaslaném materiálu přepočítal plán po jednotlivých položkách
s odhadovanou skutečností, některé položky budou výrazně překročeny, u některých dojde k úspoře.
Člen FV, Petr Venhoda, se ztotožnil s panem Dobešem. Uvedl, že pan Mlejnek měl mít vzhledem
k závažnosti problému a jeho komplexnosti připravenou prezentaci, na které by prezentoval jednotlivé
položky plánu VHČ. Vysvětlení, které uvedl pan Mlejnek na předchozí dotazy, považuje za
nedostačující. Také se dotázal, kde jsou návrhy řešení?
Člen FV, Tomáš Kalivoda, se dotázal, co je smyslem této debaty. Zda jsou nějaké návrhy ze strany
radnice, jak se bude problematika řešit.
Člen FV, Pavel Dobeš, uvedl svůj návrh na usnesení, ke kterému byla další diskuse. Uvedl rovněž, že
z hlediska nápravy na straně SZM je toto v kompetenci představenstva akciové společnosti. Za radnici
je řešení takové, že se budou muset hledat úspory v rozpočtu běžných výdajů letošního roku.
Člen FV, Tomáš Kalivoda, navrhl, aby se výbor finanční sešel opětovně za 14 dní a aby zde byl
přednesený konkrétní návrh řešení.
Členové FV se následně dohodli, že další termín jednání výboru se uskuteční dne 31. 8. 2020.
Bylo dohodnuto, že pan Mlejnek do týdne dodá své návrhy na řešení situace, včetně návrhu úspor. Mezi
odbory úřadu budou rozeslány požadavky na hledání úspor v jejich rozpočtech. Výsledkem bude
souhrnný návrh úspor vedoucí k eliminaci vyčísleného odhadu propadu příjmů.
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Člen FV, Pavel Dobeš, navrhl následující usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje radě městské části a
místostarostovi Tomáši Mikeskovi připravit návrh rozpočtového opatření, jehož obsahem bude
snížení běžných výdajů rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2020 o celkovou částku 37 mil.
Kč.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 2 (p. Venhoda, p. Kalivoda)
Člen FV, Jan Heller, uvedl své pochybnosti o situaci, pokud dojde k další vlně koronaviru.

5. Bod jednání
Místostarosta Ondřej Rut seznámil přítomné členy FV se záměrem zřídit Sociální fond zastupitelstva
městské části. Inspirací pro zřízení tohoto fondu byla mimo jiné městská část Praha 7, kde mají již
podobný fond zřízený. Tento fond by sloužil k výplatám finančních darů, zápůjček či návratných
finančních výpomocí po vyčerpání veškerých dostupných možností řešení vzniklé mimořádné situace
ze strany žadatele, přičemž záměrem Městské části Praha 3 je v nastalé mimořádné situaci
prostřednictvím Fondu pomoci zejména těm, kteří by jinak zůstali bez pomoci, či pro které by jinak
dostupné možnosti řešení nebyly řešením vhodným či dostatečným.
Zřízení tohoto fondu by rád předložil na zářijovém zasedání zastupitelstva městské části.
Člen FV, Petr Venhoda, uvedl, že se při hlasování k tomuto bodu zdrží a to z důvodu skutečnosti, že
není dána žádná přesná částka, kolik výdajů a kolik příjmů se v rámci nově zřizovaného fondu
uskuteční. Vyslovil obavu, aby nedocházelo při nastavených částkách ke zvýhodnění určité skupiny lidí.
Člen FV, Pavel Dobeš, děkuje za zaslané materiály k tomuto bodu a nastavení základní platformy pro
možnost řešení náhlých životních situací občanů městské části. Dotázal se, co se rozumí pod pojmem
vyčerpání všech možností, zda je tato formulace obecná záměrně.
Místostarosta Ondřej Rut objasnil nastavení fondu a souhlasil, že formulace vyčerpání všech možností
je záměrně obecná, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení díky taxativnímu vymezení.
Člen FV, Tomáš Kalivoda, souhlasí s možností rychle reagovat na problémy občanů, ale rovněž se zdrží
hlasování vzhledem k tomu, že zde chybí určená částka výdajů a příjmů. Dále se pozastavil nad
namátkovou kontrolou. Nemělo by docházet alespoň k nějakému pravidelnému reportingu příslušné
sociální komise?
Místostarosta Ondřej Rut sdělil, že počítá s tím, že bude fond více méně samofinancovatelný.
V současné rozpočtové situaci nežádá příděl do tohoto fondu, počítá s jinými zdroji. S reportingem se
ztotožňuje a souhlasí s tím, že bude sociální komise pravidelně informována o aktuálním stavu čerpání
fondu a aktuální situaci řešení jednotlivých žadatelů.
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Reporting sociální komisi bude doplněn do zásad navrhovaného fondu. Dále uvedl, že zřízení tohoto
fondu souvisí i s bytovou politikou městské části. V rámci bytové politiky se v současné době realizuje
projekt, kdy by mělo Hlavní město Praha refundovat náklady na 2 zaměstnance odboru bytů, kteří budou
pomáhat občanům s různými problémy v rámci bytové politiky. Součástí tohoto projektu bylo právě i
zavedení příslušného sociálního fondu.
K navrženému bodu hlasoval FV o následujícím usnesení:
Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere předložený návrh zřízení Fondu
sociálního zastupitelstva městské části na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu městské části
Praha 3 schválit zřízení tohoto fondu, jeho zásad a znění vzorových smluv.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 3 (p. Venhoda, p. Štampach, p. Kalivoda) – schváleno

6. Bod jednání
Vzhledem k absenci pana radního Pavla Musila předseda FV Jan Bartko tento bod jednání z programu
stáhl. Bude předložen na dalším jednání FV.

7. Bod jednání
Předseda FV Jan Bartko představil přítomným členům FV svou vizi zhodnocování dočasně volných
finančních prostředků městské části. Jedná se o prostředky 2 účelových fondů a to fondu obnovy a
rozvoje a fondu privatizačního.
Členové FV se shodli na souhrnné částce 100 mil. Kč, které budou k dispozici pro zhodnocování
s dobou zhodnocování min. 3 roky.
Tajemnice FV Lenka Sajfrtová uvedla, že městská část obdržela nabídky od 3 institucí, Conseq,
Sberbank a Generali. Dále dojde k zaslání poptávky na další instituce na trhu.
K navrženému bodu hlasoval FV o následujícím usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 pověřuje k jednání s vybranými zástupci
společností předsedu FV Jana Bartka a člena FV Jana Hájka.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 – schváleno

8. Bod jednání
V tomto bodě bylo projednáno výběrové řízení na audit účetní závěrky. Členům FV byly rozeslány
parametry tohoto výběrového řízení.
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Nikdo z členů neměl žádné připomínky.
Vyhlášení výběrového řízení zajistí tajemnice FV ve spolupráci s koordinátorem veřejných zakázek.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky do bodu Různé, bylo
toto jednání v 19.10 ukončeno.
Další jednání FV se uskuteční dne 31. 8. 2020 od 17.00 hod.

Zapsal

Lenka Sajfrtová, tajemnice výboru

Ověřil

Tomáš Štampach, ověřovatel

Schválil

Jan Bartko, předseda výboru
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