USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA
13 KONANÉHO DNE 20. 6. 2016
Jednání se zúčastnili:
Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová,
Ing. Jan Zeman, CSc., Mgr. Šárka Skopalíková,

Omluveni:

Mgr. Štěpán Hošna, Jan Mathy

Tajemník:

Ing. Jaroslav Mareš

Program:
1) Rozpočtové změny za měsíc červen 2016
2) Československá obchodní banka, a.s.
Návrh na poskytnutí úrokové výjimky
3) Různé
Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal o
odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 23. 5. 2016.
Dále pan D. Zelený navrhl doplnění programu o bod č. 3) Technická změna v předkládání
materiálů projednávaných Finančním výborem. Po doplnění bodu v programu, byl program
následující:
Program:
1) Rozpočtové změny za měsíc červen 2016
2) Československá obchodní banka, a.s.
Návrh na poskytnutí úrokové výjimky
3) Technická změna v předkládání materiálů projednávaných Finančním výborem
4) Různé

1) Rozpočtové změny za měsíc červen 2016
V tomto bodě nebyly žádné připomínky, či námitky.
Usnesení:
FV ZMČ Prahy 13 doporučuje:
a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc červen 2016,
b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc červen 2016.

2) Československá obchodní banka, a.s.
Návrh na poskytnutí úrokové výjimky
Stávající situace na peněžním trhu nepřeje zhodnocování volných peněžních prostředků díky
úrokové politice regulátora trhu, tedy České národní banky. Tzv. 2T repo sazba ČNB, kterou
je úročena nadbytečná likvidita komerčních bank, je na historické úrovni 0,05% p.a.
Na uvedenou situaci průběžně reagují peněžní ústavy, u kterých máme uloženy volné
finanční prostředky na účtech s individuálními sazbami.
V souladu s uzavřenou Smlouvou se pohybuje v současné době (od 4. 1. 2016) úroková
sazba u Komerční banky 0,01%p.a. → 0,05% → do 0,00%.
V souladu s uzavřenou Smlouvou se pohybuje v současné době (od 1. 3. 2016) úroková
sazba u PPF banky na úrovni 0,43% p.a.
V souladu s uzavřenou Smlouvou se pohybuje v současné době (od 19. 1. 2016) úroková
sazba u České spořitelny od 0,01% p.a. do 0,15%.
V souladu s uzavřenou Smlouvou se pohybuje v současné době (od 14. 3. 2016) úroková
sazba u UniCredit Bank na úrovni 0,15% p.a.
V souladu s uzavřenou Smlouvou se pohybovala (do 31. 5. 2016) úroková sazba u ČSOB na
úrovni 0,25% p.a.
Dne 27. 5. 2016 byl informován vedoucí ekonomického odboru zástupcem ČSOB o návrhu
na poskytnutí úrokové výjimky pro období od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016 ve výši +0,10% p.a.
k vyhlašované úrokové sazbě.
Požadavek ČSOB, byl takový, aby městská část Praha 13 bez zbytečného odkladu písemně
sdělila, zda s výjimkou souhlasí.
Výsledná úroková sazba u ČSOB by tedy činila 0,02% p.a. (základní sazba) + 0,10%
(navýšení úrokové sazby) = 0,12% p.a.
Tato úroková sazba je cca na úrovni sazeb České spořitelny a UniCredit bank.
Ekonomický odbor doporučuje pokračovat ve smluvním vztahu s ČSOB za výše uvedených
podmínek.

Usnesení:
FV ZMČ Prahy 13 doporučuje RMČ:
a) akceptovat předložený návrh ČSOB,
b) oznámit ČSOB, že MČ Praha 13 návrh výjimky na poskytnutí úrokové sazby přijímá.

3) Technická změna v předkládání materiálů projednávaných Finančním výborem
Předseda Finančního výboru p. D. Zelený navrhuje, aby materiály předkládané do FV
obsahovaly na košilce materiálů podpis starosty a místostarostů, jejichž kompetencí se
předkládaný materiál týká.

Usnesení:
FV ZMČ Prahy 13 požaduje:
a) Finanční výbor požaduje předkládání materiálů s podpisy starosty a místostarostů,
jejichž kompetencí se předkládaný materiál týká.

4) Různé
V bodě Různé neměl nikdo námět k diskuzi.

David Zelený
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13

Zapsala dne 20. 6. 2016: Nikola Peslová

