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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 
13 KONANÉHO DNE 14. 11. 2016 

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

1) Rozpočtové změny za měsíc listopad 2016 
 

2) Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za I. - III. čtvrtletí 2016 a účetní závěrka 
MČ Praha 13 za I. – III. čtvrtletí 2016 

 
3) Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2017 

 
4) Návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2017 

 
5) Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 

(říjen 2016) 
 

6) Závěrky příspěvkových organizací 
 

7) Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 a 
správcovských firem k 1. 12. 2016 
 

8) Československá obchodní banka, a.s. 
            Návrh na poskytnutí úrokové výjimky 
 

9) Různé 
 
 
Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal  
o odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 17. 10. 2016. 
 
Pan D. Zelený všechny přítomné seznámil s programem jednání a navrhl doplnit bod 
č 8. Československá obchodní banka, a.s. Návrh na poskytnutí úrokové 
výjimky, nikdo neměl žádné připomínky. 
 
 
 
 
 



 

2 
 

1) Rozpočtové změny za měsíc listopad 2016 
 

Odbor ekonomický předložil FV ZMČ Prahy 13 rozpočtové změny za měsíc listopad 
2016. Tyto změny jsou podrobně uvedeny v materiálu, který členové FV obdrželi 
s předstihem, tudíž se tento bod obešel bez velkých diskuzí. 
Navýšení rozpočtu nastane ve výši 31 477 100 Kč. 

 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc listopad 2016, 
b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc listopad 2016. 

 
 

2) Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za I. - III. čtvrtletí 2016 a účetní závěrka 
MČ Praha 13 za I. – III. čtvrtletí 2016 

 
Hospodaření MČ Praha 13 skončilo v I. – III. čtvrtletí roku 2016 přebytkem ve výši 
36 862 800 Kč. Lze konstatovat, že v I. – III. čtvrtletí žádné závažné skutečnosti 
s podstatným vlivem do rozpočtu nenastaly. Na dosažený výsledek hospodaření 
mělo vliv celkově nižší čerpání výdajů. 
Nejvíce finančních prostředků směřovalo v I. – III. čtvrtletí především v oblasti 
školství, oblasti životního prostředí a na zajištění činností spojených s výkonem státní 
správy a samosprávy. 
Dotazy ohledně Domova pro seniory a rekonstrukce objektu Ovčí Hájek na MŠ byly 
Ing. Zemanovi zodpovězeny v následujícím znění: Domov pro seniory – nyní se 
jedná o způsobu jak zaktualizovat smluvní vztah s dodavatelem zejména z důvodu 
zpřísnění energetického zákona. Ovčí Hájek – v současné době je podepsána 
smlouva a shromažďují se finanční prostředky.  
Dále se materiál obešel bez zásadních dotazů. 

 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 souhlasit s rozborem hospodaření MČ Praha 13 za I. - III. 
čtvrtletí 2016 a účetní závěrkou MČ Praha 13 za I. – III. čtvrtletí 2016, 

b) ZMČ Praha 13 schválit rozbor hospodaření MČ Praha 13 za I. - III. čtvrtletí 
2016 a účetní závěrkou MČ Praha 13 za I. – III. čtvrtletí 2016. 
 
 

3) Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2017 
 
Ekonomický odbor vypracoval a Rada MČ Praha 13 předkládá ZMČ Praha 13 
rozpočtové provizorium na rok 2017, které bude platit do doby schválení rozpočtu na 
rok 2017. 
Rozpočtové provizorium na rok 2017 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2016 a 
měsíčně ho tvoří 1/12 schváleného rozpočtu 2016, tj. 8% na každý měsíc. 
Rozpočtové provizorium bude v platnosti do doby schválení rozpočtu MČ na rok 
2017. 
Příjmy i výdaje uskutečněné v průběhu platnosti rozpočtového provizoria se stávají 
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
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Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13: 

a) FV ZMČ Praha 13 bere na vědomí rozpočtové provizorium městské části 
Praha 13 na rok 2017, 

b) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit s návrhem rozpočtového provizoria na 
rok 2017, 

c) doporučuje ZMČ Praha 13 schválit rozpočtové provizorium na rok 2017. 
 
 

4) Návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2017 
 

Rozpočet MČ Praha 13 je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových 
pravidlech. Podrobný návrh rozpočtu členové FV obdrželi v materiálu. 
 
Ing. Zeman zmínil, že ZŠ a MŠ by měly znát podrobný stav budov, aby se dalo 
počítat s přidělením finančních prostředků na opravy a nedocházelo k jejich 
nečekanému navyšovaní. 
Dále zde bylo zmíněno téma rekreační středisko Kozel. Ing. M. Drábek konstatoval, 
že na toto téma velmi často jedná s paní místostarostkou RNDr. M. Plesníkovou a 
tímto tématem se zaobírají, např. připravují provozní úpravy na příští rok. 

 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a)  RMČ Praha 13 souhlasit s návrhem rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2017, 
b) ZMČ Praha 13 schválit návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2017. 

 
 

5) Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 
(říjen 2016) 

 
Od okamžiku, kdy bylo zahájeno zhodnocování 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 58,8 mil Kč. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13: 

a) bere předložený materiál na vědomí. 
 
 

6) Závěrky příspěvkových organizací 
 
Ekonomický odbor městské části Praha 13 předložil FV ZMČ na vědomí a následně 
RMČ ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací ke dni 30. 9. 2016. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13: 

a) FV ZMČ bere předložený dokument na vědomí, 
b) FV ZMČ doporučuje RMČ schválit účetní závěrky příspěvkových organizací. 
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7) Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 a 
správcovských firem k 1. 12. 2016 
 

Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 je předkládána v souladu 
s úplným zněním zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona o 
hl. m. Praze. 
Změna finančního plánu obsahuje navrhované úpravy ve vlastní běžné zdaňované 
činnosti a úpravu plánů správcovských firem Centra a.s. a Ikon spol. s.r.o. 
 
Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) RMČ Praha 13 schválit změnu finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 
13 včetně správcovských firem k 1. 12. 2016, 

b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí změnu finančního plánu zdaňované činnosti 
MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1. 12. 2016. 

 
 

8) Československá obchodní banka, a.s. - návrh na poskytnutí úrokové 
výjimky 

 

Dne 14. 11. 2016 byl informován vedoucí ekonomického odboru zástupcem ČSOB o 
návrhu na poskytnutí úrokové výjimky pro období od 1. 12. 2016 do 31. 5. 2016 ve 
výši + 0,10 % p. a. k vyhlašované úrokové sazbě. 
Požadavek ČSOB je takový, aby městská část Praha 13 bez zbytečného odkladu 
písemně sdělil, zda s výjimkou souhlasí. 
Výsledná úroková sazba u ČSOB by tedy činila 0,02% (základní sazba) + 0,10 % 
(navýšení úrokové sazby) = 0,12 p. a. 
Ekonomický odbor doporučuje pokračovat ve smluvním vztahu s ČSOB za výše 
uvedených podmínek. 
 

Usnesení: 
FV ZMČ Praha 13 doporučuje: 

a) akceptovat předložený návrh ČSOB, 
b) oznámit ČSOB, že MČ Praha 13 návrh výjimky na poskytnutí úrokové sazby 

přijímá. 
 
 

9) Různé  
 
Tento bod se obešel bez připomínek. 
 
 
 
 
 

David Zelený 
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13 

 

Zapsala dne 14. 11. 2016: Nikola Peslová 
 


