
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 
13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 

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

1) Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu 
 

2) Československá obchodní banka, a.s. Smlouva o municipálním kontu 
Smlouva o ČSOB spořícím účtu pro podnikatele 

 
3) Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků 

MČ Praha 13 
 

4) Další úsporná energetická opatření v oblasti školství Prahy 13 
 

5) Žádost na o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu 
 

6) Rozpočtové změny za měsíc červenec 2015 
 

7) Změna finančního plánu SSS Prahy 13 
 

8) Informace o používání platebních karet na ÚMČ Prahy 13 
 

9) Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj kultury 
 
 

 
 
 
Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal o 
odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 1. 6. 2015. 
 
Pan D. Zelený všechny přítomné seznámil s programem jednání a nikdo neměl 
žádné připomínky. 
 



1) Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu 
 
Pan D. Zelený představil materiál. Finanční krytí uvedené žádosti bude provedeno 
z peněžních prostředků získaných z odvodu výherních hracích přístrojů určených na 
sport.  
 
Předkladatel v Důvodové zprávě doplní informaci, že se jedná o sportovní aktivity 
provozované na území MČ Praha 13 a zda bude investice provedena na majetku MČ 
Praha 13 (pozemek). 

 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 souhlasit se žádostí o poskytnutí finanční dotace na rozvoj 
sportu, 

b) FV ZMČ doporučuje ZMČ Praha 13 schválit žádost o poskytnutí finanční 
dotace na rozvoj sportu. 
 

 
2) Československá obchodní banka, a.s. Smlouva o municipálním kontu 

Smlouva o ČSOB spořícím účtu pro podnikatele 
 
Slova se ujal Ing. J. Mareš. Dne 22. 6. 2015 skončila platnost zvýhodněné úrokové 
sazby u ČSOB na úrovni 0,50% p.a.  Dne 23. 6. 2015 byl informován Ing. J. Mareš 
zástupcem ČSOB, že nebyl tímto peněžním ústavem schválen požadavek na trvání 
zvláštního smluvního ujednání o navýšení úrokové sazby (0,40%).  Nový návrh je na 
úrovni 0,25% p.a. 
 
MČ Praha 13 má uložené volné finanční prostředky v současné době u pěti 
peněžních ústavů. 
 
Pokračovat ve smluvním vztahu s ČSOB se bude i v nových podmínkách. 
 
Na požadavek Ing. M. Drábka, Ing. J. Mareš nechá vypracovat aktuální nabídku od 
předních renomovaných peněžních ústavů. 
 
 
Usnesení: 
FV ZMČ doporučuje RMČ: 

a) akceptovat předložený návrh ČSOB, 
b) podepsat smluvní dokumenty s ČSOB. 

 
 

3) Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků 
MČ Praha 13 

 
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 53,8 mil. Kč. 
Diverzifikace všech peněžních prostředků MČ Praha 13 mezi jednotlivými peněžními 
ústavy byla k 30.6.2015 následující: 



Česká spořitelna, a.s. – 280,9 mil. Kč, 
ČSOB, a.s. – 29,2 mil. Kč, 
Komerční banka, a.s. – 1,9 mil. Kč, 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – 206,8 mil. Kč, 
PPF banka a.s. – 399,4 mil. Kč. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ: 

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

 
 

4) Další úsporná energetická opatření v oblasti školství Prahy 13 
 
V tomto bodě vznesla Ing. K. Helikarová otázky: Kde je informace o návratnosti 
investic, jakým způsobem se budou dělit výnosy a zda by tato opatření neměla 
vykonávat firma ENESA. 
Na otázky odpověděl p. E. Mošovský. 
 
 
Usnesení: 

a) FV ZMČ  souhlasí s úspornými energetickými opatřeními oblasti školství  
Prahy 13, 

b) FV ZMČ  doporučuje RMČ schválit  úsporná energetická opatření oblasti 
školství Prahy 13. 

 
 

5) Žádost  o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu 
 

Stejně tak jako v bodě č.1 je toto finanční krytí provedeno z peněžních prostředků 
získaných z odvodů výherních hracích přístrojů určených na sport. 
 
Finanční výbor žádá předkladatele materiálu o doplnění výše částky účelové 
neinvestiční dotace do Důvodové zprávy, a to ve výši 49 900 Kč. 

 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje:  

a) RMČ Praha 13 souhlasit a schválit žádost o poskytnutí finanční dotace na 
rozvoj sportu. 

 
 

6) Rozpočtové změny za měsíc červenec 2015 
 
Část rozpočtových změn je vyvolána rozhodnutím Magistrátu hl.m.Prahy a MČ Praha 
13 tyto rozpočtové změny musí uskutečnit v období, které je Magistrátem určeno, 
tedy i bez projednání v FV ZMČ a RMČ. 
 
Ing. J. Zeman, CSc. požaduje, aby v rozpočtovém opatření č. 81 bylo k dispozici více 
informací. Např. odůvodnění proč odbor školství nemá vlastní finanční prostředky. 



Ing. K. Helikarová požaduje vysvětlení u rozpočtového opatření č. 81, proč musí platit 
MČ Praha 13 odměnu za nadúsporu společnosti ENESA, když vlastní nadúspora, a 
tedy i nižší fakturace proběhne na straně školských zařízení. 
 
Pan Evžen Mošovský je pověřen tím, že materiál do RMČ bude doplněn o příslušné 
informace a na příštím jednání FV toto doplnění objasní členům FV. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ schválit rozpočtové změny za měsíc červenec 2015, 
b) ZMČ vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc červenec  2015. 

 
 

7) Změna finančního plánu SSS Prahy 13 
 
Tento materiál se týká úpravy rozpočtu SSS Prahy 13. 
Ing. J. Zeman, CSc. požaduje prověření a případné upravení tabulky finančního 
plánu SSS Prahy 13. 
 
 
Usnesení 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 schválit změnu finančního  plánu SSS Prahy 13. 
 
 

8) Informace o používání platebních karet na ÚMČ Prahy 13 
 
Tento materiál byl pouze informativní. Ing. J. Mareš informoval členy FV o počtu 
operací, které byly uskutečněny platebními kartami na území MČ Prahy 13 v oblasti 
osobních a cestovních dokladů a podotkl, že postupem času byl tento zvolený 
přístup naprosto správný a pro občany v mnoha případech komfortnější. 
 
Pan D. Zelený zmínil, že podle informace Ing. Chroustala, disponuje většina MČ 
platebními terminály. Mezi městské části, které nepoužívají platební terminál patří i 
MČ Prahy 5. 
 
Usnesení: 

a) FV ZMČ Praha 13 bere předložené informace na vědomí. 
 
 

9) Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj kultury 
 
Jedná se o žádost KD Mlejn o účelovou dotaci na rozvoj kultury MČ Praha 13, která 
byla podána v červenci 2015.  
 
Na 3. zasedání ZMČ Praha 13 byl schválen rozpočtový výhled na období let 2016-
2020, kde se předpokládá roční finanční výpomoc v oblasti kultury (KD Mlejn) ve výši 
3,25 milionu Kč. 
 
 



Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje:  

a) FV ZMČ bere předložený materiál na vědomí, 
b) FV ZMČ doporučuje projednat materiál v RMČ s vyslovením souhlasného 

stanoviska, 
c) FV ZMČ doporučuje ZMČ schválit uvedenou položku v rámci schvalovacího 

procesu rozpočtu na rok 2016. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Zelený  
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala dne 13. 7. 2015: Nikola Peslová 
 
 


