
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 
13 KONANÉHO DNE 31. 8. 2015 

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

1) Schválení účetní uzávěrky za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 
(Příspěvkové organizace) 

 
2) Poptávka na aktuální úrokové sazby 

 
3) Rozpočtové změny za měsíc září 2015 

 

4) Rozbor hospodaření a účetní uzávěrka MČ Praha 13 za I. pololetí roku 
2015 
 

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

6) Různé 
 

Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal o 
odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 13. 7. 2015. 
 
Pan D. Zelený všechny přítomné seznámil s programem jednání a nikdo neměl 
žádné připomínky. 
 

1) Schválení účetní uzávěrky za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 
(Příspěvkové organizace) 

 
Všichni členové byli seznámeni s materiálem a nikdo neměl žádné námitky, či 
připomínky. 
 
Usnesení: 

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

 
2) Poptávka na aktuální úrokové sazby 

 
Ing. J. Mareš zpracoval informaci o možné poptávce na aktuální úrokové sazby a 
materiál byl poslán členům FV. Zároveň materiál uvedl na jednání FV a podal 



doplňující informace. Banky s MČ Praha 13 jednají v určitých periodách, proto je 
smluvní sazba lepší, než sazba veřejně deklarovaná.  
Předseda Finančního výboru p. D. Zelený je názoru, že pro MČ Praha 13 by bylo 
nevýhodné do těchto vztahů zasahovat. Případný návrh na vypsání poptávky na 
úrokové sazby je v kompetenci RMČ Praha 13.  
Ing. M. Drábek poděkoval Ing. J. Marešovi za vypracování materiálu a ztotožňuje se 
s názorem p. D. Zeleného, nezasahovat do těchto vztahů. Nicméně podotkl, že je 
potřeba v určitých periodách sledovat aktuální úrokové sazby. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ  

a) bere předložený materiál na vědomí, 
b) doporučuje neprovádět nové poptávkové řízení úrokových sazeb. 

 
3) Rozpočtové změny za měsíc září 2015 

 
V tomto bodě se Ing. K. Helikarová dotazovala na transakce, kde se jedná o havárii 
v budově radnice, zda by se nemělo čerpat z neinvestiční rezervy. Na dotaz 
odpověděl Ing. J. Mareš a předseda výboru p. D. Zelený dodal, že do budoucna 
bude potřeba do rozpočtu OHS poskytnout finanční prostředky z důvodu oprav 
budovy radnice.  
 
Další dotaz se vztahoval k projektu Luka Residental s.r.o. a darovací smlouvu. Na 
dotaz odpověděl Ing. J. Mareš. Jde o objekt, kde jednou z podmínek odstranění 
negativních dopadů výstavby bylo, že firma poskytne MČ Praha 13 dar ve výši 
1 512 000 Kč. Projektová dokumentace k odstranění negativních dopadů výstavby 
vychází na 3 200 000 Kč. Materiál byl schválen RMČ s tím, že MČ Praha 13 přijme 
tento dar a MČ dofinancuje finanční rozdíl.  
Ing. K. Helikarová  požaduje poskytnutí této projektové dokumentace. 
Ing. J. Zeman se dotazoval na zatékání do spodních pater budovy MČ. 
Na dotaz odpověděl p. D. Zelený.  Problém byl v prasklé kanalizační trubce, která je 
již opravena a zatékání vlivem povětrnostních podmínek se řeší průběžně.  
Co se týká prasklé trubky u WC, je situace taková, že trubička vedoucí do nádržky 
WC byla poškozena stářím a v současné době jsou všechny tyto trubičky v budově 
radnice vyměněny za pancéřové. 
 
Ing. J. Mareš pověřil vedoucího OHS, aby zjistil výši finančních nákladů na čipové 
zařízení objektu radnice městské části Praha 13. Výsledkem by byla kontrola ostrahy 
podle jejich plánu a včasné zjištění případné závady.  
 
Usnesení 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc září 2015, 
b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc září 2015. 

 
4) Rozbor hospodaření a účetní uzávěrka MČ Praha 13 za I. pololetí roku 

2015 
 



Ing. K. Helikarová se dotazovala v jakém režimu je provozována kuželková dráha 
v Centrálním parku. Na dotaz odpověděl p. D. Zelený. Prostor s kuželkovou dráhou 
je zdarma a přilehlé občerstvení je pronajato. 
 
Na otázku Ing. J. Zemana ohledně nízkého čerpání rozpočtu reagoval předseda 
výboru. V současné době jsou náklady na polikliniky MČ Prahy 13 nižší, vzhledem 
k rozsáhlým rekonstrukcím v minulých letech. Tím pádem není potřeba tolik nákladů 
ve formě oprav aj. V případě bytových jednotek na území MČ je nutno podotknout, že 
MČ Praha 13 již nevlastní velký počet bytů. Proto i zde se náklady snížily. 
Ing. M. Drábek konstatoval, že 4 školy na území MČ Praha 13 překročily čerpání 
rozpočtu, kdy se jednalo o trvale plánované výdaje.  
 
Další dotaz se týkal výsledku Střediska sociálních služeb, kde se vykazuje ztráta. 
S příslušným místostarostou Ing. P. Jarošem o tom bude jednat p. D. Zelený a 
požádá ho o zhodnocení situace a vyjádření RNDr. J. Maškem CSc., aby 
hospodaření na konci roku bylo vyrovnané bez požadavku na dotaci do MČ Praha 
13. 
 
Usnesení 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 souhlasit s rozborem hospodaření a účetní uzávěrkou MČ 
Praha 13 za I. pololetí roku 2015, 

b) ZMČ Praha 13 schválit rozbor hospodaření a účetní uzávěrku MČ Praha 
13 za I. pololetí roku 2015. 
 

5) 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 54,2 mil. Kč viz 
příloha č. 2. 

 
Usnesení 

a) FV ZMČ Praha 13 bere na vědomí předložený materiál. 
 

 

6) Různé 
 

V bodě různé Ing. J. Zeman zmínil přípravu rozpočtu a v jakém je stadiu. 
Ing. J. Mareš odpověděl, že na rozpočtu se již pracuje. 
 
 
 

 
David Zelený v.r. 

předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13 
 
 
Zapsala dne 31. 8. 2015: Nikola Peslová 
 


