USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA
13 KONANÉHO DNE 13. 2. 2017
Jednání se zúčastnili:
Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová,
Ing. Jan Zeman, CSc., Mgr. Štěpán Hošna, Jan Mathy
Omluveni:

Mgr. Šárka Skopalíková

Tajemník:

Ing. Jaroslav Mareš

Program:
1) Rozpočtové změny za měsíc únor 2017
2) Žádost o účelovou neinvestiční dotaci určenou na sportovní reprezentaci
ČR a MČ P13
3) Blokace peněžních prostředků na účtu PPF banky, a.s
4) Změna finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 na rok
2017 k 1. 3. 2017
5) Strategický rámec MAP do roku 2023 – investiční priority
6) Změna vyhotovování a zasílání výpisů z účtů vedených Českou
spořitelnou, a.s.
7) Různé
Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal
o odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 16. 1. 2017.
Dále pan D. Zelený všechny přítomné seznámil s programem jednání.
1) Rozpočtové změny za měsíc únor 2017
Odbor ekonomický předložil Finančnímu výboru ke schválení rozpočtové změny za
měsíc únor 2017. Tento materiál se obešel bez zásadních dotazů a na doplňující
dotazy odpověděl p. D. zelený společně s Ing. J. Marešem.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13 doporučuje:
a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc únor 2017,
b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc únor 2017.
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2) Žádost o účelovou neinvestiční dotaci určenou na sportovní reprezentaci
ČR a MČ P13
MČ Praha 13 obdržela žádost o účelovou neinvestiční dotaci určenou na sportovní
reprezentaci ČR a MČ Praha 13 od Mgr. Radka Bártla. Pan Mgr. Bártl má trvalé
bydliště na Praze 13, je středoškolský učitel a trenér atletiky. Práci trenéra vykonává
ve Sportovním klubu Aktis, který je registrovaný u MČ Praha 13, a který v roce 2000
sám založil a doposud ho vede.
Vzhledem k tomu, že veteránská atletika není nijak dotována národním svazem a
každý závodník si musí všechny náklady spojené se startem na vrcholných akcích
hradit sám, žádá Mgr. Bártl projednání a schválení finanční podpory ve výši
50 000 Kč na zajištění cesty a startu na World Masters Games.
Mgr. Bártl žádal o příspěvek na zajištění cesty a startu na MS veteránů již v minulém
roce a na základě své žádosti a usnesení ZMČ Praha 13 č. UZ 0170/2016 získal
finanční dotaci ve výši 68 500 Kč. Bohužel pří přípravě na MS si přivodil zranění,
které mu neumožnilo na zmiňovaném Mistrovství světa závodit. Tím pádem nemohl
peníze dle smlouvy využít a proto je dne 5. 12. 2016 řádně vrátil v plné výši na účet
MČ Praha 13.
Ing. J. Mareš upozornil na úpravu znění usnesení oproti předloženému materiálu.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13 doporučuje:
a) RMČ Praha 13 schválit žádost o účelovou neinvestiční dotaci.
3) Blokace peněžních prostředků na účtu PPF banky, a.s
RMČ Praha 13 schválila dne 19. 12. 2016 nový obsah přílohy k Rámcové smlouvě o
platebních a bankovních službách. Jednou ze součástí Rámcové smlouvy je příloha
se specifikací platebního účtu a individuálních podmínek.
Příloha k Rámcové smlouvě o platebních a bankovních službách nabyla účinnosti
dne 1. 1. 2017 a městská část po celé období v plném rozsahu plnila a plní veškeré
podmínky obsažené ve smluvní dokumentaci.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13:
a) bere předložený materiál na vědomí,
b) doporučuje RMČ Praha 13 vyslovit souhlas s blokací na účtu PPF banky, a.s.
ve výši 80% aktuálního zůstatku na účtu v den nastavení blokace a na období
od 14. 3. 2017 do 15. 3. 2018.
4) Změna finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 na rok
2017 k 1. 3. 2017
Středisko Sociálních služeb žádá o změnu finančního plánu na rok 2017 k 1. 3. 2017.
Změna finančního plánu se týká ponechání fin. prostředků z VHP UZ 98 (rozpočet
2016) ve výši 200 000 Kč na realizaci repasování svítidel se zářivkovými trubicemi na
LED trubice.
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Usnesení:
FV ZMČ Praha 13:
a) bere předložený materiál na vědomí,
b) doporučuje RMČ Praha 13 schválit změnu finančního plánu Střediska
sociálních služeb Prahy 13 ve výši 200 000 Kč.
5) Strategický rámec MAP do roku 2023 – investiční priority
Členové FV obdrželi podrobný materiál k prostudování, ve kterém je mimo jiné
zmíněno: MAP je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání, tedy řeší potřeby MŠ
a ZŠ všech zřizovatelů na území MČ Praha 13. V současné době schvalují všichni
zřizovatelé obdobné materiály jako je tento, které se týkají jimi zřizovaných škol. Po
těchto schvalovacích procesech bude vypracován komplexní materiál pro MŠMT.
Důležitým materiálem resp. prioritou MAPu je tzv. Strategický rámec, což je materiál,
který obsahuje především investiční záměry jednotlivých MŠ a ZŠ. Tento materiál je
nezbytnou podmínkou pro čerpání investičních prostředků pro rozvoj jednotlivých ZŠ
a MŠ, především z programu Praha – pól růstu.
Na dotaz Ing. K. Helikarové, zda je v plánu stavba další školy odpověděl p. D.
Zelený. V současné době stavba základní školy v plánu není, ale je možné, že
v průběhu dalších let se budou kapacity žáků zvyšovat, tudíž stavbu ZŠ v dalších
letech nelze vyloučit.
Ing. M. Drábek doplnil, že tento materiál byl projednán i na Výboru pro evropské
fondy.
Odbor školství si dovoluje předložit Finančnímu výboru, RMČ Praha 13 a následně
ZMČ Praha 13 investiční priority – seznamy projektových záměrů.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13:
a) souhlasí s investičními prioritami - seznam projektových záměrů uvedených
v příloze č. 2, materiálu, pro investiční intervence ve specifickém cíli 4.1 OP
PPR zpracovaný pro školský obvod v působnosti MČ Praha 13 v rámci
Strategického rámce projektu Místní akční plán (MAP), rozvoje vzdělávání
v dané oblasti MČ Praha 13,
b) doporučuje zastupitelstvu schválit investiční priority - seznam projektových
záměrů uvedených v příloze č. 2, materiálu, pro investiční intervence ve
specifickém cíli 4.1 OP PPR zpracovaný pro školský obvod v působnosti MČ
Praha 13 v rámci Strategického rámce projektu Místní akční plán (MAP),
rozvoje vzdělávání v dané oblasti MČ Praha 13.
6) Změna vyhotovování a zasílání výpisů z účtů vedených Českou
spořitelnou, a.s.
Městská část Praha 13 má pro svoji činnost a činnost správcovských firem otevřeno
u České spořitelny celkem 20 účtů, na kterých se v různých periodách uskutečňují
finanční pohyby. Česká spořitelna nás o těchto změnách a pohybech na účtech
informuje prostřednictvím vytištění a doručením výpisů z účtů na adresu ÚMČ Praha
13.
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Každá tato doručená obálka stojí 30 Kč, za rok 2016 se jednalo o výši cca 90 000 Kč.
Tím, že přestane Česká spořitelna pro ÚMČ tisknout a doručovat výpisy z účtů, kdy
tato činnost bude prostřednictvím SW aplikace realizována zaměstnanci ÚMČ, lze
ročně ušetřit cca 70 000 – 80 000 Kč.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13:
a) bere předložený materiál na vědomí,
b) doporučuje RMČ Praha 13 schválit změnu vyhotovování a zasílání výpisů do
České spořitelny,
c) doporučuje RMČ Praha 13 schválit podepsání potřebné dokumentace
k navrhované změně.
7) Různé
Tento bod se obešel bez připomínek

.

David Zelený
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13
Zapsala dne 13. 2. 2017: Nikola Peslová
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