
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 
13 KONANÉHO DNE 29. 3. 2016 

 
 
Jednání se zúčastnili: 
 
Za FV ZMČ:  David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová,  
                      Jan Mathy, Mgr. Šárka Skopalíková,  
 
Omluveni:      Ing. Jan Zeman, CSc., Mgr. Štěpán Hošna 
 
Tajemník:      Ing. Jaroslav Mareš 
 
Host:              Mgr. Jana Gilíková 
 
 
 
 
 
Program: 
 

1) Smlouva o poskytování daňového poradenství 
 

2) Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků MČ 
Praha 13 

(ÚNOR 2016) 
 

3) Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2015 a roční účetní závěrka MČ Praha 
13 za rok 2015 
 

4) Rozpočtové změny za měsíc duben 2016 
 

5) Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015 
 

6) Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku 
 

7) Různé 
 

 
 
 
 
Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné, seznámil je 
s programem jednání a požádal o odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 
konaného dne 15. 2. 2016. 
 
 

 
 
 



1) Smlouva o poskytování daňového poradenství 
 
Na základě podrobného seznámení se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, rozhovorů a diskusí o problematice možného uplatňování odpočtu DPH 
při realizaci svých činností bylo zjištěno, že tato možnost existuje a jejím výsledkem 
může být významný finanční profit pro MČ Praha 13.  
 
MČ Praha 13 tedy od října roku 2012 uplatňuje odpočet DPH při realizaci svých 
činností.  
 
Těmi činnostmi jsou výkon Hlavní činnosti (činnosti vykonávané v rámci územně 
samosprávného celku včetně výkonu státní správy) a výkon Zdaňované činnosti 
(ekonomicky výdělečná činnost). 
 
Po celou dobu realizace uplatňování odpočtu DPH spolupracuje MČ Praha 13 se 
společností Moore Stephens, která je specialistou v dané oblasti. 
 
Spolupráce se po celé období uzavřeného smluvního vztahu úspěšně rozvíjela, o 
čemž svědčí dosažené úspory na straně MČ Praha 13. Návratnost vložených 
nákladů je více než 16ti násobná. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) FV ZMČ bere předložený materiál na vědomí, 
b) předložit materiál jako informaci RMČ. 

 
 
 
 
 

2) Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků 
MČ Praha 13 
(ÚNOR 2016) 

 
Od okamžiku, kdy bylo zahájeno zhodnocování volných peněžních prostředků MČ 
Praha 13, prostřednictvím produktů peněžního trhu (od 27. 7. 2011), do doby 
dnešního zasedání FV ZMČ Praha 13, je výše tohoto zhodnocení 57,2 mil.  
Diverzifikace všech peněžních prostředků MČ Praha 13 mezi jednotlivými peněžními 
ústavy byla k 29. 2. 2016 následující: 
Česká spořitelna, a.s. – 295,4 mil. Kč, 
ČSOB, a.s. – 29,2 mil. Kč, 
Komerční banka, a.s. – 1,9 mil. Kč, 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – 147,8 mil. Kč, 
PPF banka a.s. – 399,2 mil. Kč. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13: 

a) bere předložený materiál na vědomí. 
 



3) Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2015 a roční účetní závěrka MČ Praha 
13 za rok 2015 

 
K tomuto bodu členové obdrželi podrobný a obsáhlý materiál, tudíž nikdo neměl 
žádné dotazy. Ing J. Mareš dodal informaci, že součástí tohoto dokumentu je 
závěrečná zpráva externího auditora, kterou členové taktéž obdrželi. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 souhlasit se závěrečným účtem MČ Praha 13 za rok 2015 a 
roční účetní závěrkou MČ Praha 13 za rok 2015, 

b) ZMČ Praha 13 schválit závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2015 a roční 
účetní závěrku MČ Praha 13 za rok 2015. 
 

 
 
 

4) Rozpočtové změny za měsíc duben 2016 
 
Jedná se o standartní materiál, kdy kromě dotazu Ing. K. Helikarové, na který 
odpověděla Mgr. J. Gilíková nikdo neměl další připomínky. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc duben 2016 a současně 
také rozpočtová opatření, která bylo nutné realizovat dle pokynu MHMP ještě 
do měsíce března a února 2016, 

b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc duben 2016 a 
současně také rozpočtová opatření, která bylo nutné realizovat dle pokynu 
MHMP ještě do měsíce března a února 2016. 

 
 
 

5) Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015 
 
Příspěvkové organizace předávaly průběžně do poloviny ledna 2016 metodikovi 
městské části Praha 13 roční účetní závěrky za rok 2015. Metodik zpracoval v SW 
aplikaci předané účetní výkazy a překontroloval jejich správnost. Po odsouhlasení 
účetních vazeb v účetních výkazech k 31. 12. 2015 byly tyto výkazy předány na 
MHMP. Po odsouhlasení správnosti výkazů na úrovni MČ Praha 13, MHMP byly 
výkazy předány k dalšímu zpracování na MF ČR. 
 
Po zpětné informaci z MF ČR, prostřednictvím MHMP bylo možné uzavřít definitivně 
rok 2015 a překlopit počáteční stavy do účetnictví 2016. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) FV ZMČ bere na vědomí předložený materiál, 
b) FV ZMČ doporučuje RMČ Praha 13 schválit účetní závěrky příspěvkových 

organizací. 



6) Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku 
 
 
Komise škodní a pro likvidaci majetku projednala na svých jednáních dne 3. 2. 2016 
a 22. 3. 2016 návrhy na odpisy dokumentací z účetní evidence  ÚMČ Prahy 13 a 
následně předkládá informace o návrzích k odpisu z majetku městské části Praha 13. 
Návrhy k informaci odpisu majetku členové FV dostali v materiálu. 
Ing. M. Drábek dodal, že projektová dokumentace k fotovoltaické elektrárně na 
objektu radnice by mohla být i dále využita. 

 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) FV ZMČ bere na vědomí předložený materiál, 
b) FV ZMČ doporučuje RMČ a ZMČ, v rámci jejich kompetencí souhlasit 

s odpisem nepotřebného majetku. 
 
 
 
 
 

7) Různé 
 
V bodě různé nikdo neměl žádné připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

David Zelený 
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13 

 
 
 
 
 

Zapsala dne 29. 3. 2016: Nikola Peslová 
 


