USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA13 KONANÉHO DNE 29.9.2015
Jednání se zúčastnili:
Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová,
Mgr. Štěpán Hošna, Jan Mathy, Mgr. Šárka Skopalíková
Omluven: Ing. Jan Zeman, CSc.
Tajemník: Ing. Jaroslav Mareš
Hosté:

Mgr. Michal Prošek
JUDr. Kateřina Černá
Ing. Renáta Uramová

Program:
1) Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků
MČ Praha 13
2) Smluvní vztah s Komerční bankou, a.s.
Dodatek ke smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu v Kč
Dodatek ke smlouvě o přímém bankovnictví
3) Rozpočtové změny za měsíc říjen 2015
4) Návrh celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2016
5) Přesun finančních prostředků z akce: „L. výzva OPŽP“ na akci:
„Revitalizace veřejné zeleně“
6) Různé
Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a navrhl, že
jednání Finančního výboru bude dne 29.9.2015 neveřejné. Postupovalo se v souladu
s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva městské části Praha 13.
Následně byl na základě žádosti Ing. K. Helikarové přizván Mgr. M. Prošek, vedoucí
OLP a uvedl, že v případě kdy se Finanční výbor usnesl na tom, že jeho zasedání
dne 29.9.2015 je neveřejné, tak se toto vztahuje na všechny osoby, které nejsou
členem FV.
Pan D. Zelený všechny přítomné seznámil s programem jednání a nikdo neměl
žádné připomínky.

1) 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 54,7 mil. Kč.
Usnesení:
a) FV ZMČ Praha 13 bere předloženou informaci na vědomí.
2) Smluvní vztah s Komerční bankou, a.s.

Dodatek ke smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu v Kč
Dodatek ke smlouvě o přímém bankovnictví
Všichni členové obdrželi informace k danému materiálu. Žádný člen FV neměl
námitky, či připomínky.
Usnesení:
a) FV ZMČ Praha 13 bere předložený materiál na vědomí,
b) FV ZMČ Praha 13 doporučuje RMČ Praha 13 schválit předložené dodatky.
3) Rozpočtové změny za měsíc říjen 2015

Ing. K. Helikarová podala návrh, aby se o Rozpočtových změnách č. 117, 118, 119
hlasovalo samostatně. O tomto návrhu se následně hlasovalo.
Ing. K. Helikarová požaduje od vedoucího OŠ p. Evžena Mošovského dodání
podkladů a informací o záměru a financování těchto projektů.
Předseda Finančního výboru pan D. Zelený k materiálu dodal, že nárůst dětí na
městské části Praha 13 stoupá, proto realizace nové MŠ je zcela na místě.
Následně proběhlo hlasování o materiálu tak, jak byl předložen.
Usnesení
FV ZMČ Praha 13 doporučuje:
a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc říjen 2015,
b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc říjen 2015.
4) Návrh celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2016

S materiálem byli všichni členové FV seznámeni, diskuze proběhla bez připomínek a
proběhlo hlasování.
Usnesení:
FV ZMČ Praha 13 doporučuje:
a) RMČ Praha 13 schválit návrh celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu

na rok 2016.

5) Přesun finančních prostředků z akce: „L. výzva OPŽP“ na akci:

„Revitalizace veřejné zeleně“
K tomuto materiálu byla přizvána Ing. R. Uramová, vedoucí OMBI, kdy podala
veškeré informace a vysvětlení.
Usnesení:
FV ZMČ Prahy 13 doporučuje:
a) RMČ schválit přesun finančních prostředků.
6) Různé

V bodě Různé Ing. K. Helikarová zmínila, že požaduje dodání dokumentace
k výstavbě nových parkovacích míst v obratišti ulice Kettnerova.
Předseda výboru pan D. Zelený navrhl zrušení dalšího plánovaného jednání FV dne
26. 10. 2015, s tím že další jednání proběhne v náhradním termínu a to 9. 11. 2015.
Důvodem je příprava rozboru hospodaření za III. kvartální období, které by 26. 10.
2015 nebylo kompletní.
Usnesení:
a) FV ZMČ Praha 13 bere předložené informace na vědomí.

David Zelený v.r.
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13
Zapsala dne 29.9.2015: Nikola Peslová

