
USNESENÍ  Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 
13 KONANÉHO DNE 18.5.2015 

 
 
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 
 
 

Program: 
 

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

 

2) Schválení účetní uzávěrky za období  od 1.1.2015 do 31.3.2015 
          (Příspěvkové organizace) 
  

3) Rozpočtové změny za měsíc květen 2015 
 

4) Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za I. čtvrtletí 2015 (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 I. čtvrtletí 2015 
 

5) Zakoupení IR světla pro systém RoadCon Mobile  
 

6) Návrh komise na rozdělení dotací z vlastního rozpočtu organizacím 
v oblasti využití volného času 
 

7) Žádosti o finanční podporu na rozvoj sportu  
 
 

8) Uvolnění finančních prostředků z prodeje bytového fondu určených na 
kamerový systém do oblasti školství na opravy a údržbu 

 
9) Různé 

 
 
    Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal     
    o odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 7.4.2015 a   
    seznámil je s dnešním programem jednání. 

 
 
 
 
 
 



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

 
     FV ZMČ Praha 13 projednal předloženou informaci o zhodnocení volných  
     peněžních prostředků. 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 52,8 mil. Kč. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Prahy 13: 

a) bere na vědomí předložený materiál. 
 

 
2) Schválení účetní uzávěrky za období  od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 
          (Příspěvkové organizace 
 
    K materiálu neměl nikdo žádné námitky a připomínky, proběhla diskuze. 
 
 
Usnesení 
FV ZMČ Praha 13:  

a) bere na vědomí předložený materiál, 
b) doporučuje RMČ tento materiál schválit. 

 
  

3) Rozpočtové změny za měsíc květen 2015 
 
    K tomuto materiálu podal informace pan D. Zelený a Ing. Mareš. Společně   
    zodpověděli otázky členů FV. Následně již nebyly vzneseny žádné námitky, či   
    požadavky a hlasovalo se o materiálu. 
 
Usnesení 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

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

 
 

4) Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za I. čtvrtletí 2015 (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 I. čtvrtletí 
2015 
 
 

    V tomto bodě vznesl dotaz Ing. J. Zeman, co je to sloupec korekce v rozvaze. 
    Na jeho dotaz již písemně odpověděl všem členům FV Ing. J. Mareš. 
    Dále se hovořilo na téma Střediska sociálních služeb Prahy 13.                                                    
    Ing. M. Drábek reagoval na text v přiloženém materiálu, který se týká např. roční     
    servisní prohlídky vozu střediska, či povinné požární revize. Toto jsou očekávané   



    výdaje, nikoliv mimořádné. Proto se s těmito výdaji v rozpočtu musí počítat. 
 
    Pan D. Zelený na tuto námitku reagoval a bude požadovat nápravu po příslušném  
    místostarostovi Ing. P. Jarošovi. 

 
Usnesení 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 souhlasit s rozborem hospodaření MČ Praha 13 za I. 
čtvrtletí 2015, 

b) ZMČ Praha 13 schválit rozbor hospodaření MČ Praha 13 za I. čtvrtletí 
2015. 
 

 
5) Zakoupení IR světla pro systém RoadCon Mobile  

 
    Na základě praktických poznatků z výkonu hlídkové služby OŘ MP Praha 13   
    vyplynulo, že pro zvýšení efektivity a účinnosti zařízení RoadCon Mobile,  
    zejména lepší možnosti načítání registračních značek v noční době, v lokalitách  
    s horší viditelností, by bylo vhodné využívat rovněž infračervený reflektor, který je  
    kompatibilní s daným zařízením.  
    Se zakoupením IR světla souhlasí Výbor pro dopravu a bezpečnost. 
    Cena tohoto infračerveného reflektoru činí 32 960 Kč bez DPH. 
 
Usnesení 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 schválit tento materiál, 
b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí zakoupení IR světla. 

 
 

6) Návrh komise na rozdělení dotací z vlastního rozpočtu organizacím 
v oblasti využití volného času 

 
    Městská část Praha 13 má v rozpočtu prostředky určené na podporu činnosti 
    organizací v oblasti využití volného času ve výši 600 000 Kč. Na základě  
    vyhlášeného řízení podaly organizace žádosti o dotace, které projednala a  
    posoudila k tomu určená komise. Komise navrhla rozdělit 400 000 Kč a 
    200 000 Kč ponechat jako rezervu. 
 
Usnesení 
FV ZMČ Praha 13 

a) bere na vědomí předložený materiál, 
b) doporučuje RMČ Praha 13 tento materiál schválit. 
 

 
7) Žádosti o finanční podporu na rozvoj sportu  

 
    K tomuto bodu měla připomínku Ing. K. Helikarová a požaduje, aby zastupitelstvo 
    mělo k dispozici smlouvy mezi MČ Praha 13 a příjemci. 
    Na dotaz Ing. J. Zemana v jakém vztahu je MČ Praha 13 a TJ Motorlet Praha a  
    Judo Štěchovice, o.s. odpověděl D. Zelený. 



    Vztah mezi MČ Praha 13 a těmito subjekty je takový, že tyto organizace navštěvují  
    i děti z MČ Prahy 13, proto MČ Praha 13 poskytuje těmto organizacím finanční  
    podporu. 
 
Usnesení 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 souhlasit se žádostmi o poskytnutí finančního 
příspěvku, 

b) ZMČ Praha 13 schválit žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. 
 
 

8) Uvolnění finančních prostředků z prodeje bytového fondu určených na 
kamerový systém do oblasti školství na opravy a údržbu 

 
    K tomuto materiálu podal informace Ing. Mareš společně s předsedou FV p. 
    D. Zeleným. 
    ZMČ Praha 13 upřesnilo na svém zasedání finanční částku na investiční záměr  
    Realizace bezpečnostního kamerového systému na území MČ Praha 13 v rámci  
   „Strategického rozvoje“ MČ Praha 13. Zastupitelstvo uvolnilo maximální finanční  
    výši na tuto akci. Finanční prostředky byly uvolněny z prodeje bytového fondu. 
   Vzhledem k tomu, že se obsahová stránka realizace upřesňuje, došlo  
    k podstatnému snížení celkových nákladů na kamerový systém.  
    Průběžně dochází k upozorňování od správcovské firmy Ikon na značný finanční   
    deficit v oblasti školství, který se týká především oprav a údržby, což vede k faktu  
    použít, resp. uvolnit finanční prostředky z prodeje bytového fondu, určené  
    zastupitelstvem na svém zasedání ze dne 7.12.2011 na akce vybrané  
    správcovskou firmou Ikon v oblasti školství. 

 
Usnesení 
FV ZMČ Praha 13: 

a) bere na vědomí předložený materiál, 
b)  doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit s materiálem, 
c) doporučuje ZMČ Praha 13 schválit záměr, obsažený v materiálu. 
 
 

9) Různé 
 
     V bodě různé p. D. Zelený informoval členy FV, že si od p. Mošovského,    
     vedoucího odboru školství, vyžádá přehledy o příkonech el. jističů  ZŠ a MŠ 
     na území MČ Prahy 13. V případě vyššího příkonu, než je zapotřebí, by se jističe 
     vyměnily a tím by se snížily výdaje za elektrickou energii. 

 
 
 

David Zelený v.r. 
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13 

 
 
 
Zapsala dne 18. 5. 2015: Nikola Peslová 


