
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 
13 KONANÉHO DNE 18. 1. 2016 

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

1) Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků 
MČ Praha 13 
(prosinec 2015) 

 

2) Blokace peněžních prostředků na účtu PPF banky, a.s. 
 

3) Změna objemových ukazatelů rozpočtu na rok 2016 

 
4) Různé 

 
 

Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal  
o odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 7. 12. 2015. 
 
Zároveň pan D. Zelený všechny přítomné seznámil s programem jednání a nikdo 
neměl žádné připomínky. 
 
 

1) Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků 
MČ Praha 13 
(prosinec 2015) 

 
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 56,4 mil. Kč. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ: 

a) bere předložený materiál na vědomí. 
 
 
 
 



2) Blokace peněžních prostředků na účtu PPF banky, a.s. 
 

Rada městské části Praha 13 na svém zasedání dne 26. 1. 2015 schválila, aby 
městská část pokračovala v uzavřeném smluvním vztahu s PPF bankou, a.s., a dále 
schválila obsah návrhu nové Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách, 
viz Usnesení RMČ č. UR 0026/2015 ze dne 26. 1. 2015.  
 
Smluvní dokumentace nabyla účinnosti dne 12. 3. 2015 a městská část po celé 
období v plném rozsahu plnila a plní veškeré podmínky obsažené ve smluvní 
dokumentaci. 
 
Pro nové období je nutné, aby městská část provedla tzv. další blokaci, se lhůtou 
delší než jeden rok (12. 3. 2016 – 13. 3. 2017). 
 
 
Usnesení: 
FV ZMČ: 

a) bere předložený materiál na vědomí, 
b) doporučuje RMČ vyslovit souhlas s blokací na účtu u PPF banky, a.s. ve výši 

280 mil. Kč na období od 12. 3. 2016 do 13. 3. 2017. 
 
 

3) Změna objemových ukazatelů rozpočtu na rok 2016 

 
Změny nastaly v oblasti dotačních vztahů se státním rozpočtem, rozpočtem hl. m. 
Prahy a ve výši objemů zapojovaných prostředků z prodeje technologických celků a 
bytových jednotek. 
 
Pro naši MČ byla dotace ze státního rozpočtu navýšena o 809 000 Kč na částku 
35 894 000 Kč a dotace z rozpočtu hl. m. Prahy byla navýšena o 337 000 Kč na 
částku 187 619 000Kč. Současně o toto navýšení byly sníženy převody z vlastní 
hospodářské (zdaňované) činnosti, tj. celkem o 1 146 000 Kč na částku 27 330 000 
Kč. 
 
Na základě skutečného čerpání akcí realizovaných z prostředků z prodeje 
technologických celků a bytových jednotek k 31. 12. 2015 byl snížen objem převodů 
na krytí těchto akcí pro rok 2016. Celkový objem byl snížen o 29 707 100 Kč na 
částku 410 942 900 Kč. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ: 

a) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit s aktualizovanou výší objemových 
ukazatelů na rok 2016, 

b) doporučuje ZMČ Praha 13 schválit rozpočet na rok 2016 ve výše uvedených 
objemech. 

 
 
 
 
 



4) Různé 
 
V bodě Různé Ing. J. Mareš požádal přítomné členy, aby ho v případě předem 
připravených připomínek (materiály, jako je Rozpočet, Závěrečný účet, Rozbor 
hospodaření apod.) na jednání ZMČ Prahy 13, informovali o jejich znění. 
 
 
 
 
 
 
 

David Zelený  
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13 

 
 
 

Zapsala dne 18. 1. 2016: Nikola Peslová 
 
 


