Zápis z jednání expertní pracovní skupiny:
EKONOMICKÁ UDRŽITELNOST
v rámci zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje
MČ Praha 3
datum:
čas:
místo:
číslo zasedání:

8. 10. 2013
9:06 – 11:10
zasedací místnost č. 218 v budově MČ Praha 3
3

1. Zahájení
Programem třetího jednání expertní pracovní skupiny (dále jen „EPS“) bylo:
Schválení podoby SWOT analýzy po připomínkování
Informace k přípravě AP
Revize rozvojových aktivit SPR
Vize MČ Praha 3
Jednání bylo zahájeno v 9:06 hod.
2. Program
Jednání zahájil předseda EPS pan Heller. Nejprve skupina jednala o poslední verzi
SWOT analýzy. S oblastí ekonomiky, která byla projednána na minulém setkání, byl
vyjádřen souhlas (byla otevřena otázka počtu podnikatelských subjektů na území
MČ). Podklady jsou uvedeny v zaslaném „profilu MČ“ – dokument může být rozšířen
dle požadavků EPS.
Diskuze se rozproudila nad pojetím bytové politiky MČ (pravidla pro přidělování
bytů). Pan Stropnický předložil „studii podpory bydlení“. Členům EPS rozešle
v elektronické podobě paní Valentová. Oblast bydlení a bytové politiky byla
odsunuta k dořešení na příští setkání s ohledem na materiál k udržitelnosti
a podpoře bydlení.
Senátor Michálek, který vznesl dotaz týkající se rozpočtového výhledu a variantám
budoucího vývoje (kapitálových výdajů). Objasnění k materiálu poskytl pan Nehyba
a doplnění pan Heller (neinvestiční varianta výhledu, určení objemu finančních
zdrojů na investice, zahrnutí příjmů z privatizace a podílu na příjmech z celostátního
výběru daní do daňových příjmů – třída 4 rozpočtové skladby, odhady příjmů
z privatizace 1,2 – 2 mld. Kč).
Výpadek příjmů z hazardu v případě rušení heren v Praze 3: Mgr. Rut sdělil avízo
HMP o budoucím přerozdělování příjmů z hazardu, které bude probíhat podle
jiného klíče než dosud (nyní podle počtu heren v MČ).
Pan senátor má zájem o informaci, kolik finančních prostředků získala MČ Praha 3
z privatizace bytů v roce 2013 – bude zjištěno na odboru ekonomickém.

Informace k přípravě AP
Pan Nehyba informoval členy EPS o projektových záměrech MČ, které budou
v 1. vlně tvořit vedoucí odborů (schůzka s vedoucími odborů je plánována na 9.10.).
Následně projektové záměry, které budou zařazeny do Akčního plánu, vybere Řídící
skupina nebo EPS ekonomická udržitelnost, dle domluvy. Ing. Heller uvedl, že v roce
2014 budou z rozpočtu MČ financovány pouze projekty probíhající nebo podpořené.

Revize rozvojových aktivit SPR ve vazbě na nové strategické cíle

Ing. Nehyba vysvětlil způsob revize SPR. Bude probíhat jednak na jednáních EPS a
zároveň jsou do procesu zahrnuti všichni zastupitelé, se kterými budou separátně
prováděny rozhovory. Skupina prošla rozvojové aktivity mající vazbu na podnikání,
bydlení a obytné funkce území, příprava investic – byly navrženy úpravy těchto
aktivit. Výsledek spolu s výstupem z pohovorů se zastupiteli bude představen na
dalším setkání skupiny.
Příprava vize Prahy 3
V závěru jednání byla skupině představena aktuální vize MČ, kterou se bude
skupina zabývat na dalším jednání. Paní Valentová přislíbila zaslání variant znění.

3. Ukončení
Jednání bylo ukončeno v 11:10
Termín příštího zasedání EPS je plánován na listopad 2013 (pokud tak rozhodně
Řídící skupina), příp. na leden 2014

ZADANÉ ÚKOLY V RÁMCI SETKÁNÍ:
Číslo

1

2
3
4

Specifikace

Zaslání studie podpory bydlení členům EPS
Podání informace o výši částky z privatizace
bytů
Rozhodnout, zda projektové záměry do AP
vybere ŘS nebo EPS ekonom. udržitelnost
Zaslat návrhy a vzory „vizí“

Zapsala: Kiesslingová
Dne: 8. 10. 2013
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