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Zápis ze 7. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 28. 8. 2019 

v místnosti č. 212 
 

Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. a ukončeno v 18,45 hod. 

 

Přítomni:  Mgr. Amália Počarovská, předsedkyně FV 

                  MUDr. Jan Votoček, místopředseda FV 

                  Ing. Tomáš Heres, člen FV – dřívější odchod v 18,30 hod. 

  Jolana Braunová, tajemnice FV 

  Ing. Jakub Stránský PhD., místopředseda FV 

  Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV – dřívější odchod v 18,30 hod. 

 Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

 

Omluveni: Mgr. Patricia Cipro M.A, členka FV 

  

Neomluveni: xxxxxxxxx 

 

Přizvaní:  Ing. Zdeněk Kovářík, zástupce tajemníka ÚMČ Praha 1 pro oblast finanční 

a majetkovou  

 

Hosté: Mgr. et. Mgr. Vladan Brož, člen Rady MČ Praha 1 pro oblast finance, investice 

a veřejné zakázky  

  Čestmír Hrbáček, stálý host FV - omluven 

 Vojtěch Ryvola, stálý host FV - nepřítomen 
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Jednání řídila předsedkyně Mgr. Amália Počarovská. 

Přivítala přítomné a konstatovala, že FV ZMČ P1 je usnášeníschopný. Na úvod přednesla 

navržený program a vyzvala přítomné, aby se k navrženému programu vyjádřili, případně 

navrhli doplnění programu. MUDr. J. Votoček navrhl vyřadit z jednání výboru bod č. 2. Jako 

důvod uvedl, že výbor se výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2019 již zabýval na 

předchozím jednání. K jeho návrhu diskutují všichni přítomní. Předsedkyně Mgr. Počarovská 

navrhuje bod v programu ponechat s tím, že FV ZMČ P1 vezme výsledky hospodaření za 1. 

pololetí 2019 na vědomí.  

 

Pro ponechání bodu 2) v programu jednání výboru hlasovali: 

 

6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

Ponechání bodu 2) bylo schváleno. 

 

Pro program hlasovali: 

 

6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

Navržený program byl přijat. 

 

Ověřovatelem zápisu byl předsedkyní Mgr. Počarovskou navržen místopředseda FV ZMČ P1 

MUDr. Jan Votoček. 

 

Pro navrženého ověřovatele hlasovali: 

 

5 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování 

Ověřovatel MUDr. Jan Votoček byl schválen. 
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Následně předsedkyně výboru přistoupila k projednávání prvního bodu programu. 

1. bod jednání: Schválení zápisů z jednání výborů dne 15. 5. 2019 (po doplnění 

připomínky MUDr. Votočka) a 12. 6. 2019 (projednání) 

 
Mgr. Počarovská uvedla první bod jednání. Vyzvala přítomné k připomínkám a doplnění zápisů 

z 15. 5. 2019 a 12. 6. 2019. Nikdo z přítomných neměl připomínku k uvedeným zápisům, proto 

dala hlasovat o schválení zápisů. 

 
FV ZMČ P1 schvaluje upravený zápis z jednání výboru z 15. 5. 2019 a 12. 6. 2019 dle přílohy  

 
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování, 1 nehlasoval 

Zápisy byly schváleny. 

 

2. bod jednání: Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2019, 

informace o mezitímní účetní závěrce MČ Praha 1 a o mezitímních účetních 

závěrkách příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 sestavených k 30. 6. 

2019 (informace) 

 
Mgr. Počarovská uvedla tento bod jednání a předala slovo Ing. Kováříkovi. Ing. Kovářík 

stručně okomentoval materiál, který bude předložený RMČ P1 na její jednání dne 3. 9. 2019 a 

následně ZMČ P1 na jednání 17. 9. 2019 jako informace. K projednávanému bodu neproběhla 

žádná diskuze, proto předsedkyně výboru Mgr. Počarovská ukončila projednávání bodu 

s následujícím závěrem: 

 
FV ZMČ P1 bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2019, informaci 

o mezitímní účetní závěrce MČ Praha 1 a o mezitímních účetních závěrkách příspěvkových 

organizací zřízených MČ Praha 1 sestavených k 30. 6. 2019 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 14/2019 bylo přijato. 
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3. bod jednání: Zásady a harmonogram pro tvorbu rozpočtu MČ Praha 1na rok 

2020 včetně limitů pro tvorbu rozpočtu (projednání) 

 
Mgr. Počarovská uvedla tento bod jednání a předala slovo Ing. Kováříkovi. Ing. Kovářík 

nejprve komentuje zásady tvorby rozpočtu MČ P1 na rok 2020. Ing. Heres vznesl dotaz k bodu 

4) Zásad tvorby rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2020 (V případě nezbytnosti dokončit zahájené 

investiční akce i zapojením zůstatků nerozdělených zisků z minulých let, bude toto rozhodování 

ponecháno RMČ P1), zda by nemělo o takovéto věci rozhodovat zastupitelstvo. Na jeho dotaz 

odpovídá Ing. Kovářík s tím, že takovýto postup je běžnou praxí a tato zásada není nová. Použití 

zůstatků nerozdělených zisků na dokončení investiční akce by nemělo provádět zastupitelstvo, 

protože je to akce, která již byla v rozpočtu schválena, ale nemohla být z časových důvodů 

čerpána v běžném období, takže je legitimní na ni použít v běžném období nevyčerpané 

finanční prostředky. 

Ing. Kovářík dále komentuje harmonogram pro tvorbu rozpočtu MČ P1 pro rok 2020, který je 

sestavený tak, aby bylo možné rozpočet schválit v prosinci 2019 v případě, že bude včas 

schválen rozpočet HMP na rok 2020). Klíčové bude projednávání a příprava 2 NV rozpočtu 

v období 23. září až 22. října 2019, finanční výbor bude projednávat 2 NV rozpočtu na jednání 

13. listopadu 2019. 

 

Poté Ing. Kovářík podrobněji vysvětluje příjmovou a výdajovou část (limity výdajů) 1NV 2020. 

K jednotlivým položkám probíhá diskuse všech přítomných. 1 NV rozpočtu MČ P1 na rok 2020 

neobsahuje finanční prostředky na stavební investice. Ty budou zapracovány až do 2 NV 2020.  

 

Ing. Kovářík okomentoval jednotlivé třídy příjmové části rozpočtu:  

- U třídy 1 rozpočtové položky 1342 – Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a 1345 

– Poplatek z ubytovací kapacity proběhla debata v souvislosti s momentálně sněmovnou 

projednávanou novelou zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Dle aktuálního 

návrhu má poplatek z pobytu činit od účinnosti zákona 1. 1. 2020 činit nejvýše 21 Kč, 

od 1. 1. 2021 50 Kč. V současné době činí 15 Kč. V rozpočtové položce 1342 je částka 

stejná jako v roce 2019, tj. 10,5 mil. Kč a bude navýšena v 2 NV, až nabude zákon 

platnosti. Zároveň Ing. Kovářík vysvětlil, že tato položka bude navýšena pouze nepatrně 

a novela ji příliš neovlivní. Převážná část příjmů za poplatky náleží přímo HMP, jelikož 

městská část nevybírá poplatky 1-5* hotelů (dle obecně závazné vyhlášky HMP).  

- Dále se diskutovala ve třídě 1 rozpočtová položka 1511 – Daň z nemovitých věcí a její 

podstatné navýšení. Ing. Kovářík vysvětlil, že je to způsobeno tím, že Praha 1 využije 

na maximum možnosti tuto daň zvýšit.  

- U nedaňové třídy 2 se Ing. Kovářík zaměřil na položku 2212 – Sankční platby přijaté 

od jiných subjektů a vysvětlil její téměř zdvojnásobení oproti roku 2019. Zároveň 

upozornil, že toto navýšení nese sebou i náklady na výdajové stránce rozpočtu, to za 

poštovné (hybridní pošta) za odesílání výzev provozovateli vozidla (oznámení o 

podezření ze spáchání přestupku)Třída 3 není rozpočtována, neboť se jedná o příjmy 

z prodeje majetku.  

- Ve třídě 4 Ing. Kovářík okomentoval rozpočtovou položku 4131 – Převody z vlastních 

fondů hospodářské činnosti. Pro rok 2020 je v 1. návrhu plánováno zapojit do rozpočtu 

částku 320 000 tis. Kč z předpokládaného výsledku ekonomické činnosti za rok 2019. 

Při jejím stanovení se vycházelo z vykázaného výsledku ekonomické činnosti za leden 

až červenec 2019, který ovlivňuje plnění položek nájmů z bytových a nebytových 

prostor a prodeje. Proto je částka je o 40 000 tis. Kč nižší, než bylo zapojeno do 1. 
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návrhu rozpočtu pro rok 2019. Dále Ing. Kovářík vysvětlil dotační vztahy se státním 

rozpočtem (dotace na výkon státní správy) a s rozpočtem HMP. Vyčíslení nulových 

hodnot u většiny z rozpočtových položek 4137 – na těchto řádcích se promítne plnění 

až v průběhu rozpočtového roku. Jedná se o dotační tituly, které MČ Praha 1 obdrží až 

v průběhu roku nad rámec schváleného rozpočtu jak ze SR a rezortních ministerstev, 

tak i z rozpočtu HMP.  

Ing. Kovářík okomentoval limity výdajů rozpočtu: 

- 1 NV rozpočtu obsahuje převážně jen běžné výdaje. U kapitálových výdajů jsou 

zpracovány pouze finanční prostředky na přístrojové investice, technické zhodnocení a 

nákupy nemovitostí. U kapitoly 9 u ORJ 0904 – Mzdové prostředky se Mgr. Počarovská 

dotázala na růst mezd. Ing. Kovářík odpověděl, že ve vládním návrhu se počítá s 2% 

navýšením mezd, ovšem vláda toto navýšení ještě neschválila. Ing. Kovářík pro 

informaci uvedl, že počet zaměstnanců se stabilizoval.  

Předsedkyně Mgr. Počarovská vyzvala přítomné k dalším dotazům. Do diskuze se již nikdo 

nepřihlásil, poděkovala Ing. Kováříkovi a uzavřela projednávání tohoto bodu s následujícím 

závěrem: 

FV ZMČ P1 bere na vědomí zásady a harmonogram pro tvorbu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 

2020 včetně limitů pro tvorbu rozpočtu. 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 15/2019 bylo přijato. 
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4. bod jednání: Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až červenec 2019 za 

hlavní a ekonomickou činnost (projednání) 
 

Slova se ujal Ing. Kovářík a okomentoval dosažené výsledky hospodaření za leden až červenec 

2019. Uvedl, že 320 000 tis. Kč z předpokládaného výsledku ekonomické činnosti roku 2019 

bylo zapojeno do 1 NV 2020 položkou 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. 

Více se zaměřil na výsledky ekonomické činnosti – hlavně na výnosy z nájmů bytových a 

nebytových jednotek. K těmto položkám byla dlouhá diskuze všech přítomných. Předsedkyně 

Mgr. Počarovská tuto diskuzi z časových důvodů přerušila a dala hlasovat o tomto bodu: 

 

FV ZMČ P1 bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden a ž červenec 2019 

za hlavní a ekonomickou činnost 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 16/2019 bylo přijato. 

 

Následně Mgr. Počarovská znovu otevřela diskuzi k výnosům z nájmů bytových a nebytových 

jednotek. V této souvislosti se Ing. Kovářík vrátil k okomentování návrhu limitů plánu výnosů 

a nákladů ekonomické činnosti na rok 2020.  

Ing. Kovářík okomentoval plán výnosů a nákladů ekonomické činnosti:  

 

- Na dotaz Mgr. Počarovské, kde se projeví generální oprava např. Polikliniky Palackého 

odpověděl Ing. Kovářík, že v části Opravy a udržování – Opravy – celé domy a 

nebytové prostory, nikoliv v části PZ Palackého. Podobné to je i u jiných zásadních 

oprav. 
- Mgr. et Mgr. Brož v rámci diskuze konstatuje, že do konce září by měl být vypracovaný 

materiál k bytové koncepci.  

- Probíhá dlouhá diskuze k výši z nájmů bytových jednotek. Mgr. et Mgr. Brož uvádí, že 

je nutné provést opravy neobsazených a zdevastovaných bytových jednotek. Ing. 

Kovářík reaguje, že není vždy jisté, zda opravy povolí památkáři. Dalším problémem 

jsou prostory, které byly dříve podle platných předpisů zkolaudovány jako byty a podle 

současných předpisů již není možné takové prostory zkolaudovat jako byty.  

K  tématu neobsazených bytových jednotek probíhá další dlouhá diskuze všech přítomných. 

Na závěr diskuze se členové FV shodli, že aby mohla diskuse pokračovat, je nutné mít 

k dispozici seznam neobsazených bytů vhodných k rekonstrukci, jinak je diskuse 

bezpředmětná. Na příštím jednání FV ZMČ P1 se budou členové touto problematikou 

znovu zabývat a v diskusi pokračovat.  Na jednání bude pozván kompetentní pan radní Mgr. 

Bodeček. Následně předsedkyně Mgr. Počarovská ukončila diskuzi s následujícím 

závěrem: 

 

FV ZMČ P1 žádá RMČ P1 o poskytnutí seznamu neobsazených bytových jednotek včetně 

detailů o bytech: 

 adresa 

 číslo jednotky 

 patro 

 kategorie 

 velikost (dispozice) bytu 

 plocha bytu  
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Současně ukládá předsedkyni Mgr. Počarovské pozvat na příští jednání FV ZMČ P1 

kompetentního pana radního Mgr. Bodečka. 
 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 17/2019 bylo přijato. 

 

 

Z důvodu avizovaného dřívějšího odchodu členky výboru Mgr. et Mgr. Smetanové byl po 

souhlasu všech přítomných předřazen bod 8). 

 

8. bod jednání: Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 8/2019 
 

Bod uvedla předsedkyně Mgr. Počarovská. Stručně okomentovala materiál, který projednala 

RMČ P1 dne 27. 8. 2019 usnesením UR19_0779. Tento materiál má dvě části – odpis 

nevymožitelných pohledávek z ekonomické činnosti v majetku MČ P1 ve výši do 100 tis. Kč, 

u nichž již uplynula promlčecí lhůta a odpis nevymožitelných pohledávek z ekonomické 

činnosti v majetku MČ P1 ve výši nad 100 tis. Kč, u nichž již uplynula promlčecí lhůta. Odpis 

pohledávek do 100 tis. Kč byl schválený výše uvedeným usnesením RMČ P1. Odpis 

pohledávek nad 100 tis. Kč bude předložen ZMČ P1 dne 17. 9. 2019 k projednání a ke 

schválení. Následně předala slovo Ing. Kováříkovi, který krátce okomentoval jednotlivé 

nevynmožitelné pohledávky. K tomuto bodu proběhla krátká diskuze všech přítomných a po 

jejím ukončení uzavřela předsedkyně Mgr. Počarovská projednávání bodu s následujícím 

závěrem: 

 

FV ZMČ P1 bere na vědomí odpis nevymožitelných pohledávek z ekonomické činnosti 

v majetku MČ P1 ve výši do 100 tis. Kč, u nichž již uplynula promlčecí lhůta. 
 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 

FV ZMČ P1 doporučuje ZMČ P1 schválit odpis nevymožitelných pohledávek z ekonomické 

činnosti v majetku MČ P1 ve výši nad 100 tis. Kč, u nichž již uplynula promlčecí lhůta. 
 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 18/2019 bylo přijato. 

 

6. bod jednání: Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 1 za 1. pololetí 

2019 
 

Projednávání tohoto bodu otevřela předsedkyně Mgr. Počarovská. Uvedla, že zpráva o činnosti 

FV ZMČ P1 za 1. pololetí 2019 byla vpracována v souladu s čl. 2, bodem 13 Jednacího řádu 

výborů ZMČ Praha 1 a bude předložena RMČ P1 (3. 9. 2019) a ZMČ P1 (17. 9. 2019) jako 

informace. Ke zprávě proběhla krátká diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení bylo 

předsedkyní Mgr. Počarovskou projednávání bodu uzavřeno s následujícím závěrem: 

 

FV ZMČ P1 bere na vědomí zprávu o činnosti FV ZMČ P1 za 1. pololetí 2019 
 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 19/2019 bylo přijato. 
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9. bod jednání: Rozpočet příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 1, Na 

Františku 8, Praha 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 

2021 (k projednání) 
 

Slova se ujal Ing. Kovářík a okomentoval materiál, který bude předložen RMČ P1 k projednání 

a ke schválení dne 3. 9. 2019. V příloze materiálu je tabulka návrh rozpočtu nemocnice na rok 

2019. K materiálu proběhla krátká diskuze všech přítomných. Předsedkyně Mgr. Počarosvká 

poděkovala Ing. Kováříkovi a projednávání bodu ukončila s tím, že se jednalo pouze o 

informaci pro FV ZMČ P1 a nebude k tomuto bodu přijímáno usnesení. 

 

5. bod jednání: Úkoly a povinnosti výboru, které vyplývají z nového Jednacího 

řádu výborů ZMČ Praha 1 schváleného ZMČ Praha 1 dne 18. 6. 2019 usnesením 

UZ19_0076 – zveřejňování schválených zápisů na internetových stránkách MČ 

Praha 1 a jejich anonymizace – doporučení pověřence pro ochranu osobních údajů 

(k projednání) 
 

Slova se ujala předsedkyně Mgr. Počarovská. Vyzvala tajemnici výboru J. Braunovou, aby 

přítomné seznámila s doporučením pověřence pro ochranu osobních údajů p. PhDr. Ing. P. 

Štursy ke zveřejňování schválených zápisů z jednání výboru na internetových stránkách MČ 

Praha 1 (čl. 2, bod 11 Jednacího řádu ZMČ P1). Dále proběhla volba místopředsedů výboru 

v souladu s čl. 1, bodem 7 nového Jednacího řádu ZMČ P1. Navrženi byli Ing. Jakub Stránský 

PhD. a MUDr. Jan Votoček. 

 

Pro navržené místopředsedy hlasovali: 

 

6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Místopředsedové Ing. Jakub Stránský PhD. a MUDr. Jan Votoček byli schváleni. 

 

7. bod jednání: Souhlas se zveřejnění životopisů členů FV ZMČ Praha 1 na 

internetových stránkách MČ Praha 1 (informace) 
 

Tajemnice FV ZMČ P1 J. Braunová předala všem přítomným „Souhlas se zpracování osobních 

údajů“ v rámci informování veřejnosti o osobních údajích nad rámec zákona, jehož součástí byl 

anonymizovaný životopis a požádala je o vyplnění. Tajemnice po shromáždění všech 

„Souhlasů“ zajistí jejich zveřejnění. 

 

10. bod jednání: Různé 

 

Slova se ujala předsedkyně Mgr. Počarovská. Informovala přítomné o změně termínu 

zářijového jednání výboru. Po domluvě byl navržen termín 19. 9. 2019 (čtvrtek) od 17,00 hod. 

Termín bude pevně stanoven v případě, že pan radní Mgr. Bodeček potvrdí účast na tomto 

jednání, viz usnesení č. 17 k bodu 4 tohoto zápisu. Předsedkyně Mgr. Počarovská dále požádala 

pana Ing. Jakuba Stránského PhD. řízením výboru v případě, že se sama výboru ze zdravotních 

důvodů nebude moci zúčastnit. 

 

11. bod jednání: Výstupy z jednání 

Předsedkyně FV ZMČ Praha 1 Mgr. Počarovská shrnula doporučení pro RMČ a úkoly 

vyplývající z jednání: 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou 

 

 

Tajemnice J. Braunová jménem předsedkyně Mgr. Počarovské: 

 do zářijového jednání FV ZMČ P1 konaného dne 19. 9. 2019 zařadit bod „Základní 

informace ke struktuře ÚMČ Praha 1, počtu zaměstnanců, průměrné mzdě, nákladům 

na zaměstnance ÚMČ Praha 1 a procesním auditu“ 

 v souladu s čl. 2, bodem 11 zveřejnit schválené anonymizované zápisy z jednání FV 

ZMČ P1 dne 15. 5. a 12. 6. 2019 na internetových stránkách MČ Praha 1 

 předložit RMČ P1 (3. 9. 2019) a ZMČ P1 (17. 9. 2019) informaci „Zpráva o činnosti 

FV ZMČ P1 za 1. pololetí 2019“ 

 sumarizovat „Souhlasy se zveřejněním životopisů členů FV ZMČ P1“ na 

internetových stránkách MČ P1 a následně zajistit jejich zveřejnění 

 

Mgr. Počarovská: 

 pozvat pana radního Mgr. D. Bodečka na jednání výboru dne 19. 9. 2019 

 požádat RMČ P1 o poskytnutí seznamu neobsazených bytových jednotek včetně 

detailů o bytech – usnesení FV ZMČ P1 č. 17/2019 

 informovat ZMČ P1 o přijatém usnesení č. 18/2019 FV ZMČ P1 ve věci „odpis 

nevymožitelných pohledávek z ekonomické činnosti v majetku MČ P1 ve výši nad 

100 tis. Kč, u nichž již uplynula promlčecí lhůta“ 

 

 

  



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou 

 

Na závěr Mgr. Počarovská poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání  

 

 

Schválila: Mgr. Amália Počarovská, předsedkyně FV ZMČ Praha 1 v.r. 

 

Zapsala: Jolana Braunová, tajemnice FV ZMČ Praha 1 v.r. 

 

Ověřovatel: MUDr. Jan Votoček, místopředseda FV v.r. 

 

 

 

 

Přílohy: 

Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2019 - příjmy 

Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2019 - výdaje 

Výsledek hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2019 – ekonomická činnost 

Přijaté dotace za 1. pololetí 2019 

Zásady pro tvorbu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2020 

Harmonogram pro tvorbu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2020 

1 NV limity 2020 – příjmy 

1 NV limity 2020 – výdaje 

1 NV limity 2020 – ekonomická činnost 

Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až červenec 2019 - příjmy 

Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až červenec 2019 - výdaje 

Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až červenec 2019 – ekonomická činnost 

Odpisy pohledávek z ekonomické činnosti 8/2019 

Návrh rozpočtu PO NNF, P1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 

 

 

 

Rozdělovník: 

1x spis u tajemnice FV ZMČ Praha 1 

1x předáno OVO 

e-mailem všem členům, stálým hostům FV a dalším přítomným 

e-mailem všem členům ZMČ Praha 1 


