USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA
13 KONANÉHO DNE 9. 11. 2015
Jednání se zúčastnili:
Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová,
Mgr. Štěpán Hošna, Ing. Jan Zeman, CSc.
Omluven:

Mgr. Šárka Skopalíková, Jan Mathy

Tajemník:

Ing. Jaroslav Mareš

Hosté:

Mgr. Jana Gilíková, Ing. Pavel Jaroš

Program:
1) Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků
MČ Praha 13
(září 2015)

2) Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků
MČ Praha 13
(říjen 2015)
3) Smluvní vztah s Komerční bankou, a.s.

Dodatek ke smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu v Kč
4) Finanční prostředky na akci „My a příroda kolem nás“ v rámci programu
Podpora ozdravných pobytů
5) Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2015 a účetní závěrka
MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2015
6) Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2016
7) Návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2016
8) Rozpočtové změny za měsíc listopad 2015
9) Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací
10) Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně
správcovských firem k 1. 12. 2015
11) Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ původně
určených na akci „Realizace kamerového systému“ na akci „MŠ Ovčí
Hájek 2174 – rekonstrukce objektu bývalého sportcentra na MŠ se 3
třídami pro 2 – 3leté děti a 2 třídami pro 3 – 6leté děti“

12) Rozpočtový výhled MČ Praha 13 od roku 2017 - 2021
13) Žádost o finanční podporu na rozvoj sportu

14) Žádost o použití investičního fondu SSS Prahy 13 na pořízení investice
a navýšení neinvestičních prostředků
15) Žádost o změnu finančního plánu SSS Prahy 13
16) Různé
Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal o
odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 29. 9. 2015.
Zároveň všechny přítomné seznámil s programem jednání a nikdo neměl žádné
připomínky.
1) Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků
MČ Praha 13
(září 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 55,1 mil. Kč.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13:
a) bere předložený materiál na vědomí
2) Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků
MČ Praha 13
(říjen 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 55,5 mil. Kč.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13:
a) bere předložený materiál na vědomí
b) souhlasí s předložením materiálu na RMČ

3) Smluvní vztah s Komerční bankou, a.s.
Dodatek ke smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu v Kč
V roce 2011 uzavřela městská část Praha 13 s Komerční bankou, a.s. smluvní vztah
o zhodnocení volných peněžních prostředků městské části.

Každoročně je formou dodatků tento smluvní vztah aktualizován, zejména:
a) dodatkem ke smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu v Kč,
b) dodatkem ke smlouvě o přímém bankovnictví.
FV ZMČ na svém zasedání 29. 9. 2015 doporučil RMČ ke schválení výše uvedené
dodatky a RMČ Praha 13 na svém zasedání dne 5. 10. 2015 uvedené dodatky
schválila.
V mezidobí od 5. 1. 2015 do 16. 10. 2015 došlo v KB ke změně úročení kreditních
zůstatků korunových účtů. Naší městské části se týká změna v 5. pásmu:
a) původní odchylka byla minus 0,10% p.a.,
b) stávající odchylka je 0,00% p.a.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13:
a) bere na vědomí předložený materiál
b) doporučuje RMČ Praha 13 schválit předložený dodatek
4) Finanční prostředky na akci „My a příroda kolem nás“ v rámci programu
Podpora ozdravných pobytů
Pět základních škol našeho regionu se zapojilo do výzvy SFŽP ČR a bylo jim
následně potvrzeno přidělení dotací na akci „My a příroda kolem nás“ v rámci
programu Podpora ozdravných pobytů.
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky ze SFŽP ČR školy obdrží až po realizaci
výjezdů, je třeba předem tyto výjezdy zafinancovat z vlastních zdrojů. Z tohoto
důvodu budou níže uvedeným školám, které mají uskutečnit výjezd v letošním roce,
poskytnuty neinvestiční příspěvky, které budou následně v roce 2016 po obdržení
dotací ze SFŽP ČR vráceny zpět na účet MČ Praha 13.
Jedná se o tyto základní školy:
FZŠ Trávníčkova 1744
ZŠ Mládí 135

Kč 79 600,-Kč 90 882,--

Finanční prostředky budou uvolněny z Fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč
170 482,--.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13 doporučuje:
a) RMČ Praha 13 souhlasit s poskytnutím finančních prostředků
b) ZMČ Praha 13 schválit poskytnutí finančních prostředků

5) Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2015 a účetní závěrka
MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2015
Pan David Zelený poděkoval Ekonomickému odboru za přípravu a zpracování
materiálů.
K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Jana Gilíková, vedoucí odboru Životního prostředí,
a odpověděla na dotaz Ing. J. Zemana, CSc. ohledně Revitalizace prostranství
veřejné zeleně a snížení transferů o cca 8 mil. Kč.
Jednalo se o požadavek hl. m. Prahy, kdy MČ Praha 13, byla dotace poslána 2x a
jednu požadovali vrátit, čili chyba byla na straně Magistrátu hl. m. Prahy, nikoliv na
straně městské části Praha 13.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13 doporučuje:
a) RMČ Praha 13 souhlasit s rozborem hospodaření a účetní uzávěrkou MČ
Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2015
b) ZMČ Praha 13 schválit rozbor hospodaření a účetní uzávěrku MČ Praha
13 za 1. – 3. čtvrtletí 2015
6) Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2016
Předseda Finančního výboru pan D. Zelený představil materiál, nikdo neměl žádné
námitky, či připomínky.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13:
a) FV ZMČ Praha 13 bere na vědomí rozpočtové provizorium městské části
Prahy 13 na rok 2016
b) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit s návrhem rozpočtového provizoria na
rok 2016
c) doporučuje ZMČ Prahy 13 rozpočtové provizorium na rok 2016 schválit
7) Návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2016
Tento materiál představil Ing. J. Mareš. Návrh rozpočtu je zpracován jako vyrovnaný.
Stejně jako v letech minulých jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty převody ze
zdaňované činnosti, které jsou nedílnou součástí příjmové stránky a jsou určené na
krytí výdajů hlavní činnosti.
Ing. J. Zeman vznesl dotaz ohledně snížení dotace KD Mlejn a příspěvku MŠ.
Odpověděl Ing. J. Mareš společně s p. D. Zeleným.
Příspěvky ZŠ a MŠ byly sníženy z toho důvodu, že v uplynulých letech byly
provedeny rozsáhlé opravy v podobě zateplení budov, změna tarifu elektrické
energie, výměna jističů aj. Vlivem těchto zásahů nyní dochází k nižší spotřebě el.
energie a ostatních médií, tudíž i k šetření finančních prostředků. Proto již není nutná
stejná výše příspěvků jako v letech minulých.

Usnesení:
FV ZMČ Praha 13 doporučuje:
a) RMČ Praha 13 souhlasit s návrhem rozpočtu na rok 2016
b) ZMČ Praha 13 schválit návrh rozpočtu na rok 2016
8) Rozpočtové změny za měsíc listopad 2015
Ekonomický odbor předložil FV ZMČ Praha 13 ke schválení rozpočtové změny za
měsíc listopad.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13 doporučuje:
a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc listopad 2015
b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc listopad 2015
9) Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací
Jedná se o standartní materiál, nikdo neměl žádné námitky a bylo hlasováno.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13:
a) bere na vědomí předložený materiál
b) doporučuje RMČ tento materiál schválit
10) Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně
správcovských firem k 1. 12. 2015
Ekonomický odbor předkládá FV ZMČ Praha 13 k projednání návrh změny
finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k
1. 12. 2015.
Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 je předkládána v souladu
s úplným zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13 doporučuje:
a) RMČ Praha 13 souhlasit se změnou finančního plánu zdaňované činnosti MČ
Praha 13 včetně správcovských firem k 1. 12. 2015
b) ZMČ Praha 13 schválit změnu finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha
13 včetně správcovských firem k 1. 12. 2015
11) Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ původně
určených na akci „Realizace kamerového systému“ na akci „MŠ Ovčí
Hájek 2174 – rekonstrukce objektu bývalého sportcentra na MŠ se 3
třídami pro 2 – 3leté děti a 2 třídami pro 3 – 6leté děti“

Předmětem diskuze bylo hledání cesty pro snížení nákladů a možnost získání jiných
zdrojů investic.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13:
a) bere na vědomí předložený materiál
b) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit s materiálem
c) doporučuje ZMČ Praha 13 schválit záměr, obsažený v materiálu
12) Rozpočtový výhled MČ Praha 13 od roku 2017 – 2021
Navrhovaný rozpočtový výhled vychází z předpokládaných příjmů, ze kterých
rezultují navrhované objemy investičních a neinvestičních výdajů.
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2021 je zpracován jako vyrovnaný.
Pan D. Zelený vysvětlil přítomným členům, že v uplynulých letech městská část
Praha 13 poskytla finanční prostředky odboru Školství a odboru Životního prostředí,
kdy se věnovala zvýšená pozornost údržbě zeleně a údržbě školských zařízení.
Větší investice v minulých letech způsobily to, že nyní je potřeba finančních
prostředků k údržbě méně.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13:
a) bere na vědomí návrh Rozpočtového výhledu městské části Praha 13 na roky
2017 – 2021 a doporučuje:
b) RMČ souhlasit s Rozpočtovým výhledem MČ Praha 13
c) ZMČ schválit Rozpočtový výhled MČ Praha 13
13) Žádost o finanční podporu na rozvoj sportu

TJ Sokol Stodůlky zažádal o finanční dotaci na rozvoj sportu mládeže na dobudování
celého sportovního areálu ve výši 600 000 Kč.
TJ Sokol Stodůlky se do současné doby v rámci předprojektové přípravy finančně
podílel na přípravných pracích částkou 80 000 Kč s tím, že dále by se podílel na
ostatních pracích částkou 50 000 Kč.
Finanční krytí uvedené žádosti bude provedeno z peněžních prostředků získaných
z odvodu výherních automatů určených na sport.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13 doporučuje:
a) RMČ Praha 13 souhlasit se žádostí o poskytnutí finančního příspěvku
b) ZMČ Praha 13 schválit žádost o poskytnutí finančního příspěvku

14) Žádost o použití investičního fondu SSS Prahy 13 na pořízení investice a
navýšení neinvestičních prostředků
Středisko sociálních služeb podalo žádost o použití investičního fondu na pořízení
investice – průmyslová myčka nádobí v celkové hodnotě do 150 000 Kč a zároveň
nákup neinvestičních prostředků a věcí na dovybavení kuchyně a jídelny a nových
vodoměrů v celkové hodnotě 230 000 Kč.
Materiál byl předložen na Sociálním výboru ZMČ Prahy 13 dne 19. 10. 2015, který
vzal informaci na vědomí a uložil řediteli SSS Prahy 13 RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc.,
aby byla žádost administrativně zpracována v požadovaných termínech.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13 doporučuje:
a) RMČ Praha 13 schválit použití částky 150 000 Kč z investičního fondu SSS
Prahy 13 na pořízení investice
b) RMČ Praha 13 schválit odvod částky 230 000 z investičního fondu SSS Prahy
13 na MČ Praha 13
c) souhlasit s navýšením neinvestičních prostředků o částku 230 000 na
dovybavení kuchyně a jídelny
15) Žádost o změnu finančního plánu SSS Prahy 13
Důvodem žádosti Střediska sociálních služeb o změnu finančního plánu je
dofinancování provozních potřeb, které souvisí s rekonstrukcí kuchyně a jídelny a
dále s provozem Střediska sociálních služeb Prahy 13 (osazení nových vodoměrů
studené a teplé vody vyplývajících ze zákona).
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13 doporučuje:
a) RMČ Praha 13 schválit změnu finančního plánu SSS Prahy 13

David Zelený
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13
Zapsala dne 9. 11. 2015: Nikola Peslová

