NÁMITKY A ODŮVODNĚNÍ
K NESOUHLASU S NÁVRHEM FINANČNÍCH VZTAHŮ
MEZI MHMP A MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 15
PRO ROK 2015
Městská část Praha 15 podává na základě § 6 Statutu námitky k návrhu
finančních vztahů, jak byly navrženy Magistrátem hlavního města Prahy v dopise
doručeném MČ Praha 15 dne 27.8.2014 pod č.j. MHMP-1211749/2014 a na kterém
MHMP při projednávání konaném dne 9.10.2014 dále trval i přes nesouhlasné
stanovisko Zastupitelstva MČ Praha 15 ( pod Z-166 ze dne 10.9.2014 ).
Při projednávání dne 9.10.2014 tedy nebyly protinávrh ani požadavek plynoucí
z usenesní ZMČ Praha 15 ( Z-166 ze dne 10.9.2014 ) do návrhu finančních vztahů
vůči MČ Praha 15 ze strany MHMP ani rozpočtu HMP pro rok 2015 zapracovány.
Dále v rozpočtovém výhledu HMP, který je součástí návrhu rozpočtu HMP na
rok 2015, není nijak zahrnut rozpočtový výhled vztahů mezi HMP a MČ Praha 15
i přesto, že seznam požadavků MČ Praha 15 byl MHMP včas předán.
Pro projednání rozpočtových vztahů k městským částem a rozhodování Rady
hlavního města Prahy, je jako součást této námitky Městské části Praha 15 připojeno
následující odůvodnění :
Od vzniku MČ Praha 15 v roce 1994 nebyly, až na krátké období 2003 - 2006,
služby poskytované občanům dle Statutu HMP a dle zákona dostatečně finančně kryty
příjmy, které městská část získávala od hlavního města Prahy.
V polovině druhé dekády se situace začala ještě zhoršovat a za posledních osm
let došlo k naprosto paradoxní situaci, která zřejmě nemá v celé České republice
obdobu.
Městské části Praha 15 byl v období 2006 - 2014 snížen podíl na sdílených
daních z rozpočtu hlavního města Prahy o 35 %.
Hlavnímu městu Praha se přitom příjmy ze sdílených daní ve stejném období
zvýšily o 2 %.
Hodnota požadovaného navýšení finančního vztahu tedy jen navrhuje příslušné
dorovnání, a to na 4.000,-Kč/1obyvatele a vychází z potřeb financování MČ Praha 15
k zajištění jeho zákonných povinností včetně obnovy svěřeného majetku v hlavní
činnosti (mateřské školky, základní školy, sociální objekty, péče o vzhled obce,
komunikace apod.) a přiměřené části, o které mají zákonné právo volení zástupci ve
svém rozpočtu volně rozhodovat k všestrannému rozvoji obce.
Financování MČ Praha 15 je podle názoru předkladatele ze strany hlavního
města Prahy v současném stavu diskriminační a porušuje ústavní i zákonná práva
MČ Praha 15 včetně způsobu, jakým byly naše trvalé připomínky k těmto porušením
projednávány.
Nedostatečně se také vyvíjí způsob financování přenesené působnosti,
tj. výkonu státní správy ve správním obvodu MČ Praha 15, který je financován přes
hlavní město Prahu ze státního rozpočtu. Na rozdíl od obcí a měst, které pro stát
vykonávají státní správu ve srovnatelném rozsahu, je financování výkonu přenesené
působnosti u MČ Praha 15 pokryto jen z cca 45 % ! Proto je navrženo zvýšení
příspěvku na přenesenou působnost na úroveň 1.200,-Kč/1obyvatele správního obvodu
MČ Praha 15.

Lze konstatovat, že hospodářská činnost poskytuje přiměřené zdroje pro řešení
havárií, preventivní údržby a zdrojů na standartní obnovu objektů. Jejich jednorázová
obnova, stejně jako u objektů v činnosti hlavní, je však současně stále pod značným
vlivem nerealizované údržby a obnovy z období před vznikem MČ Praha 15
a v kontextu výše uvedených diskriminací je stávající stav, bez dodatečných zdrojů,
trvale neudržitelný.

Žádáme tímto Radu hlavního města Prahy o akceptaci protinávrhu finančních
vztahů pro MČ Praha 15 na rok 2015 tak, jak byl navržen v usnesení ZMČ Praha 15
pod Z-166 ze dne 10.9.2014, a o projednání požadavku na zvýšení příspěvku na výkon
státní správy podle stejného usnesení.

