
 

1 
 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 
13 KONANÉHO DNE 22. 8. 2016 

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

1) Rozpočtové změny za měsíc srpen 2016 
 

2) Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za I. pololetí 2016 a účetní uzávěrka 
MČ Praha 13 za I. pololetí 2016 

 
3) Schválení účetní uzávěrky za období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 

(Příspěvkové organizace) 
 

4) Žádost o dotaci v oblasti sportu 
 

5) Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 
(červenec 2016) 

6) Dokončení revitalizace veřejného prostranství P13 – dětské hřiště 
Neustupného 
 

7) Různé 
 

 
Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal  
o odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 18. 7. 2016. 
Dále pan D. Zelený všechny přítomné seznámil s programem jednání a nikdo neměl 
žádné připomínky. 
 
 

1) Rozpočtové změny za měsíc srpen 2016 
 

Zde se jedná o standartní materiál, kdy nikdo z členů FV neměl žádné námitky. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Prahy 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc srpen 2016 a současně 
také rozpočtová opatření, které bylo nutné realizovat dle pokynu MHMP ještě 
do měsíce července 2016, 
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b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc srpen 2016 a 
současně také rozpočtová opatření, které bylo nutné realizovat dle pokynu 
MHMP ještě do měsíce července 2016. 

 
 

2) Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za I. pololetí 2016 a účetní uzávěrka 
MČ Praha 13 za I. pololetí 2016 

 
Všichni členové FV obdrželi tento materiál v elektronické podobě, tudíž s ním byli 
podrobně seznámeni a materiál se obešel bez dotazů, či připomínek. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Prahy 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 souhlasit s Rozborem hospodaření MČ Praha 13 za I. 
pololetí 2016 a účetní uzávěrkou MČ Praha 13 za I. pololetí 2016 

b) ZMČ Praha 13 schválit Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za I. pololetí 
2016 a účetní uzávěrku MČ Praha 13 za I. pololetí 2016 
 

 
3) Schválení účetní uzávěrky za období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 

(Příspěvkové organizace) 
 
Ekonomický odbor městské části Praha 13 předkládá FV ZMČ na vědomí a následně 
RMČ ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací ke dni 30. 6. 2016. 
Povinnost schvalovat účetní závěrku je vymezena zákonem č. 239/2012 Sb., kterým 
se mění zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 128/2000 Sb., o 
obcích a zákon č. 131/2000 Sb. o HMP, oba v platném znění. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Prahy 13 doporučuje: 

a) FV ZMČ bere předložený dokument na vědomí, 
b) FV ZMČ doporučuje RMČ schválit účetní závěrky příspěvkových organizací 

viz seznam níže. 
 
 

4) Žádost o dotaci v oblasti sportu 
 
MČ obdržela žádost od SK HALA Lužiny o finanční podporu na rozvoj sportu. 
Žádané finanční prostředky bude možné poskytnout z transferu z odvodu z výherních 
hracích přístrojů určeného na rozvoj sportu. 
SK HALA Lužiny podává žádost pro svou součást – školu Tai-chi, která 
v prázdninovém období pořádá veřejně pravidelná cvičení Tai-chi v Centrálním parku 
Prahy 13. 
Žadatel žádá o příspěvek ve výši 10 000 Kč s tím, že celkový rozpočet tohoto 
projektu předpokládá ve výši 21 800 Kč. 
 
Předseda výboru p. David Zelený upřesnil, že od 1. 7. 2016 žádosti o dotace do výše 
50 000 Kč jsou v kompetenci RMČ Prahy 13, tudíž nemusí být předkládány ŽMČ 
Prahy 13. 
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Usnesení: 
FV ZMČ Prahy 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 schválit poskytnutí dotace žadateli. 
 

 
5) Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 

(červenec 2016) 
 
Od okamžiku, kdy bylo zahájeno zhodnocování peněžních prostředků MČ Praha 13, 
prostřednictvím produktů peněžního trhu (od 27. 7. 2011), do doby dnešního 
zasedání FV ZMČ Prahy 13, je výše tohoto zhodnocení 58,2 mil. 
 
V souvislosti s výší měsíčního zhodnocení je vhodné uvést, že všechny peněžní 
ústavy průběžně reagují vývojem úrokových sazeb na situaci peněžního trhu v ČR. 
V peněžním vyjádření je např. měsíční rozdíl mezi získanými úroky v 07/2015 a 
získanými úroky v 07/2016 celkem 247 881 Kč. 
 
Usnesení: 

a) FV ZMČ Prahy 13 bere předložený materiál na vědomí, 
b) souhlasí s předložením materiálu na jednání RMČ Prahy 13. 

 
 

6) Dokončení revitalizace veřejného prostranství P13 – dětské hřiště 
Neustupného 

 
V roce 2015 byly dokončeny veškeré stavební práce v rámci projektu 
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ P13 (registrační číslo 
CZ.2.16/2.1.00/20514), které byly spolufinancované z fondů EU, z Operačního 
programu Praha – konkurenceschopnost. Jednalo se o tři veřejná prostranství. 
Jedním z nich byla také revitalizace vnitrobloku při ulici Neustupného. 
  
REVITALIZACE VNITROBLOKU NEUSTUPNÉHO 
 
Ve vnitrobloku vznikla dvě oddělená dětská hřiště.  
Během zkušebního provozu se ukázalo, že je na prvním hřišti třeba dobudovat 2 
lavičky pro maminky s malými dětmi tak, aby mohly lépe sledovat děti při hrách na 
písku a na prolézačkách. Dále se ukázalo, že je třeba ještě dořešit pryžovou nástupní 
plochu (schodiště) u lezací stěny tak, aby se zvýšila bezpečnost dětí na hřišti a 
zároveň přibyla další alternativa pohybu dětí v okolí lezacích stěn. 
 
Vzhledem k záručním lhůtám a dotačním podmínkám EU budou stavební práce 
objednány u firmy Prominecon a.s., která byla dodavatelem stavby celé „Revitalizace 
veřejného prostranství P13“.  
Z těchto důvodů si dovolujeme požádat o navýšení finančních prostředků z prodeje 
bytových jednotek na akci „Dokončení revitalizace veřejného prostranství P13 – 
dětské hřiště Neustupného“ ve výši 48 400 Kč. Jako zdroj krytí navrhujeme použít 
vrácené finanční prostředky z akce UZ 12 - „Revitalizace rybníku Třebonice“. 
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Usnesení: 
FV ZMČ Prahy 13 doporučuje: 
     a) FV ZMČ bere předložený materiál na vědomí, 
     b) FV ZMČ doporučuje RMČ souhlasit s navýšením rozpočtu OŽP o 48 400 Kč  
         (finanční krytí - uspořené finanční prostředky z prodeje bytových jednotek)   
          v roce 2016 na investiční akci „Dokončení revitalizace veřejného prostranství  
          P13 – dětské hřiště Neustupného“, 

c) FV ZMČ doporučuje ZMČ schválit navýšení rozpočtu OŽP o 48 400 Kč 
(finanční krytí - uspořené finanční prostředky z prodeje bytových jednotek) v 
roce 2016 na investiční akci „Dokončení revitalizace veřejného prostranství 
P13 – dětské hřiště Neustupného“. 

 
 

7) Různé 
 
V bodě Různé byl vznesen dotaz ohledně rekonstrukce objektu Ovčí Hájek. 
V tuto chvíli jde do RMČ Prahy 13 návrh na výběr zhotovitele zakázky. 
 
 
 
 
 
 

David Zelený  
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13 

 
 
 
 
 

Zapsala dne 22. 8. 2016: Nikola Peslová 
 
 
 
 


