
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 
13 KONANÉHO DNE 23. 3. 2015 

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

1) Smlouva o poskytování daňového poradenství 
 

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

3) Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2014 
 

4) Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2014. 
        Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2014  
        (rozbor hlavní činnosti, rozbor zdaňované činnosti včetně správcovských  

               firem, rozbor příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ, DDM, Rekreačního 
               objektu Kozel a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb) a  
               Účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2014 
 

5)  Rozpočtové změny za měsíc březen 2015 – II. část 
 

6)  Různé  
 
 
 
Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal o 
odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 2. 2. 2015. Dále všechny 
zúčastněné seznámil s programem jednání a nikdo neměl žádné připomínky. 
 
 

 
 

1) Smlouva o poskytování daňového poradenství 
 

Úvodem Ing. J. Mareš připomněl, že na ZMČ, které se uskutečnilo 12/2014 byl vznesen 
dotaz ohledně DPH a jeho odpočítávání. Ing. J. Mareš vypracoval pro informaci materiál pro 
členy FV MČ Praha 13 a uvedl, že MČ Praha 13 neuplatňovala do roku 2012 odpočet DPH. 
Výsledek je částečný z důvodu, že v materiálu není zahrnuta samostatná akce Pražská 
teplárenská. Výnos, nebo – li objem je závislý na tom, jak silná je naše investiční výstavba a 
kolik akcí je převzato resp. zkolaudováno ke konci kalendářního roku. 
 



Ing. J. Zeman vznesl dotaz, podle kterého paragrafu se vytváří odpočet DPH. 
Na dotaz mu bude odpovězeno písemně. 
Usnesení: 
FV ZMČ  Praha 13 bere na vědomí předložený materiál. 
 
 

2) Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků 
               MČ Praha 13 
 
Předseda FV pan D. Zelený představil předložený materiál s tím, že se jedná o standartní 
materiál. Na otázku Ing. J. Zemana, zda se vyplatí pro MČ Praha 13 setrvávat u Komerční 
banky vzhledem k tomu, že u KB má MČ Praha 13 vloženou nízkou částku odpověděl Ing. J. 
Mareš. Od vyšších vkladů u Komerční banky bylo ustoupeno z důvodu tzv. pásmové úročení 
tzn. že každá část vkladu je úročena sazbou příslušného pásma. Jinak je Komerční banka 
využívána jako jedna z nejrenomovanějších bank na našem trhu, a to i z důvodu možného 
poskytování finančního poradenství.  
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 bere na vědomí předložený materiál. 
 
 

3) Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2014 
 
Předseda FV pan D. Zelený představil materiál s tím, že jde o skutečná čísla, která vznikla 
ukončením roku 2014 a předal slovo Ing. Marešovi. 
Jedná se o uzávěrky příspěvkových organizací, které Ekonomický odbor zkontroluje, 
následně je pošle ke kontrole na Magistrát HMP, Magistrát HMP uzávěrky pošle na 
Ministerstvo financí, které uzávěrky zkontroluje též. Po kontrole jsou uzávěrky poslány zpět 
na MČ Praha 13. Následně jsou předloženy na Finančním výboru. 
Schválení účetní závěrky je v kompetenci Rady Městské části Prahy 13. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 bere na vědomí předložený materiál a doporučuje: 
RMČ schválit účetní závěrku příspěvkových organizací za rok 2014. 

 
 

4) Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2014. 
       Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2014  
       (rozbor hlavní činnosti, rozbor zdaňované činnosti včetně správcovských  

              firem, rozbor příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ, DDM, Rekreačního 
              objektu Kozel a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb) a Účetní 
              závěrka MČ Praha 13 za rok 2014 
 
Byl předložen návrh závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2014. 
 
Ministerstvo financí vydalo vyhlášku, že statutární orgán územně samosprávního celku musí 
schvalovat účetní závěrku, z toho důvodu ji již druhým rokem MČ Praha 13 schvaluje. 
 
Hospodaření MČ Praha 13 za rok 2014 prošlo prověřením externího auditora. Auditor byl 
v loňském roce na základě výběrového řízení změněn. Výsledek auditu je, že nebyly 
shledány žádné chyby a nedostatky. 
 
Hospodaření MČ Praha 13 v roce 2014 končilo přebytkem necelých 11 mil. Kč. 
 



Na dotaz Ing. J. Zemana, proč u MŠ a ZŠ není uvedeno, zda byly vyčerpány granty, či ne 
odpověděl Ing. J. Mareš. Přijatý grant jako takový je formou příjmu finančních prostředků, 
tzn. je to příjem do rozpočtu ZŠ a MŠ. To jak s finančními prostředky ZŠ a MŠ  hospodaří je 
posléze v návrhu usnesení. 
 
Dále pan Ing. J. Zeman požaduje kontrolu a upřesnění na str. 153, SÚ 311 na straně 
pohledávek. 
 
Dotaz Ing. J. Zemana jakým způsobem lze použít finanční prostředky z heren a loterií 
zodpověděl Ing. J. Mareš a p. D. Zelený. Jsou to přidělené finanční prostředky MČ Prahy 13 
a je přesně limitováno, jakým způsobem, a kde lze peníze z heren použít. Peníze nejsou 
předmětem jako jiné dotace, nejsou předmětem vyúčtování a zúčtování a MHMP. Dotace, 
které jsou předmětem vyúčtování a zúčtování MČ Praha 13 zúčtovává. Posléze je tato věc 
projednána na Magistrátu HMP. 
 
Ing. K. Helikarová se dotazovala, jakým způsobem se vrací částky zapůjčené z TC, BJ a 
NBJ. 
Ing. J. Mareš odpověděl, že tzv. finanční manažer akce a správce rozpočtu (EKO) hlídají 
vrácení zapůjčených finančních prostředků. Taktéž je evidence vrácení v oddělení účetnictví 
zdaňované činnosti. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ bere na vědomí a doporučuje: 
RMČ souhlasit se Závěrečným účtem Prahy 13 za rok 2014, 
ZMČ schválit Závěrečný účet Prahy 13 za rok 2014. 
 
 

5)  Rozpočtové změny za měsíc březen 2015 – II. část 
 
V bodě č. 5 Ing. K. Helikarová vznesla dotaz na nákup dopravního prostředku pro SDH. 
 
Předseda FV p. D. Zelený odpověděl, že se jedná o nákup autobusu pro SDH. Tento 
autobus bude využívat SDH Třebonice a SDH Stodůlky. Pravidla rozdělení těchto finančních 
prostředků jsou daná magistrátem HMP. Autobus bude určen na sport, kulturu, sociální 
oblast apod. 
Ing. J. Mareš doplnil, že nově platí zákon č. 24/2015 Sb. a tyto peníze (dotace) se budou 
používat na základě tzv. vyhlášeného programu formou veřejnosprávní smlouvy, která musí 
být zveřejněná. Nyní čekáme na stanovisko Mgr. Proška, jak bude MČ Praha 13 dále 
postupovat. 
 
Dále pan Ing. M. Drábek k materiálu č. 5 dodal, že Výbor pro evropské fondy souhlasí 
s navrženými rozpočtovými změnami, které byly předloženy Finančnímu výboru na stůl. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 
RMČ schválit rozpočtové změny za měsíc březen 2015, 
ZMČ vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc březen 2015. 
 
 

6) Různé  
 
V bodě různé vznesla Ing. K. Helikarová dotaz, zda MČ Praha 13 nemá informace o tom, že 
budou z důvodu nižšího výběru přímých daní upraveny finanční vztahy mezi Magistrátem 
HMP a Městskými částmi. 



Na dotaz odpověděl Ing. J. Mareš. K tomuto tématu zatím MČ Praha 13 nemá žádné 
informace. 
 
Závěrem jednání předseda Finančního výboru pan David Zelený poděkoval Ekonomickému 
odboru za zpracování návrhu rozpočtu na rok 2015 a navrhl finanční odměnu 
zaměstnancům, kteří se na jeho zpracování podíleli. 
 
Návrh výše odměn bude předán JUDr. Kateřině Černé, tajemnici úřadu MČ Praha 13. 

 
Usnesení: 
FV ZMČ doporučuje: 
RMČ schválit návrh odměn zaměstnancům EKO, kteří jsou v její kompetenci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Zelený v. r. 
předseda Finančního výboru 

 
 
 
 
 

Zapsala dne 23. 3. 2015: Nikola Peslová 
 


