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Zápis z 1. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 2. 1. 2019 
 

 

Přítomni: Mgr. Amália Počarovská, předsedkyně FV 

Ing. Jakub Stránský PhD., místopředseda FV 

MUDr. Jan Votoček, místopředseda FV 

Ing. Tomáš Heres, člen FV 

Mgr. Patricia Cipro M.A,  členka FV – dřívější odchod v 11,50 hod.  

Mgr. Martina Smetanová, členka FV  – pozdější příchod v 10,55 hod.  

Jolana Braunová, tajemnice FV 

 

Omluveni: Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

 

Neomluveni:xxxxx 

 

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

a majetkovou  

 

Hosté:  Čestmír Hrbáček, stálý host FV 

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

a veřejné zakázky 

Bc. Martin Špaček, předseda Výboru pro sociální a bytovou politiku, 

bezdomovectví a protidrogovou problematiku 

 

Zahájení: 10,30 hod. 

Ukončení: 13,10 hod. 

 

Jednání řídila předsedkyně Mgr. Amália Počarovská 

 

1. Úvod a organizační záležitosti 

Mgr. Amália Počarovská přivítala přítomné. Na úvod přednesla navržený program jednání. 

Dále uvedla, že se jedná o první jednání výboru, které bude spíše organizační. Vyzvala 

přítomné členy výboru, aby se krátce představili. 

 

2. Diskuze o prioritách a úkolech FV ZMČ Praha 1 

Tyto dva body byly projednány společně. 

V rámci prvního bodu byli všichni přítomní seznámeni s harmonogramem pro zpracování 3. 

návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019, který je přílohou tohoto zápisu. Rozpočet MČ 

Praha 1 pro rok 2019 bude schvalován na jednání ZMČ Praha 1 dne 6. 3. 2019. 

K předloženému harmonogramu diskutovali všichni přítomní členové výboru. Radní Mgr. et 

Mgr. V. Brož informoval přítomné o plánovaném celodenním pracovním jednání ZMČ 

Praha 1 k 3. návrhu rozpočtu na rok 2019, které se uskuteční v Praze. Termín bude stanoven 

na pracovním jednání RMČ. Zároveň uvedl, že koalice se setká k návrhu rozpočtu 

nadcházející týden. Předsedkyně FV Mgr. A. Počarovská se k návrhu rozpočtu setká s RMČ 

dne 14. 1. 2019. 

Vzhledem k obecným dotazům přítomných k celkovému postupu prací na sestavování 

rozpočtů MČ Praha 1 se ujal slova Ing. Z. Kovářík, který popsal podrobně postup tvorby 

rozpočtů na MČ Praha 1 od vzniku 1. návrhu až po samotné schválení rozpočtu v ZMČ, 

dotační vztahy ze SR a z rozpočtu HMP a převody finančních prostředků z ekonomické 

činnosti (zapojení finančních prostředků z minulých let). Slova se ujala Mgr. A. Počarovská a 
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vyzvala členy FV k podnětům pro 3. návrh rozpočtu na rok 2019 do 11. 1. 2019 před 

jednáním 14. 1. 2019 s RMČ. K tomuto tématu diskutovali všichni přítomní. Z diskuze 

vyplynuly dotazy týkající se vyrovnanosti rozpočtu, financování a hospodářského výsledku. 

Dotazy zodpověděl Ing. Kovářík. 

 

K prioritám Mgr. A. Počarovská uvedla, že by ráda prosadila rozklikávací rozpočet na úroveň 

faktur ve vazbě na smlouvy a investice. Jako nejvhodnější nástroj se jí jeví Cityvizor. Tento 

návrh podpořila Mgr. M. Smetanová, ostatní členové vyjádřili také souhlas. Ing. Kovářík 

uvedl, že je potřeba stanovit přesnou strukturu a hloubku dat, která se budou z ES GINIS 

zveřejňovat.  

Mezi další priority patří včas schválený rozpočet pro rok 2020. Sestavování rozpočtu by mělo 

započít již v srpnu 2019 tak, aby mohl být v prosinci 2019 schválen. 

Jiné priority nebyly zmíněny. 

 

3. Harmonogram jednání FV ZMČ Praha 1 na 1. pololetí 2019 

Bod uvedla Mgr. A. Počarovská. Všichni přítomní se domluvili na harmonogramu jednání 

výborů v 1. pololetí 2019, který je přílohou tohoto zápisu. Předsedkyně výboru požádala 

tajemnici výboru J. Braunovou, aby harmonogram předala vedoucí OVO p. V. Valíčkové a 

pro jednání zajistila místnost č. 212. 

 

4. 2. návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019 

Mgr. A. Počarovská uvedla bod jednání a předala slovo Ing. Z. Kováříkovi. Ing. Kovářík se 

ujal slova a přítomné seznámil se strukturou rozpočtu MČ Praha 1. Vysvětlil strukturu 

rozpočtu MČ Praha 1 - systém ORJ a ORG. Následně podrobně okomentoval příjmovou část 

rozpočtu - jednotlivé příjmové třídy. Ve výdajové části postupně komentuje jednotlivé ORJ. 

K výdajové části rozpočtu v průběhu jejího projednávání diskutují všichni přítomní. 

- Mgr. A. Počarovská navrhuje v ORJ 0312 – Doprava rozdělit položku „Oprava a 

údržba AP sloupků a chodníků“ na dvě samostatné položky. S tímto návrhem 

souhlasili všichni členové FV ZMČ Praha 1. Ing. Kovářík vysvětluje rozdíl mezi 

opravami chodníků v ORJ 0312 – Doprava a ORJ 0318 – Doprava – investice.  

- Při projednávání ORJ 0904 – Mzdové prostředky proběhla delší diskuze k počtu 

zaměstnanců ÚMČ se závěrem, že na příštím jednání výboru bude Ing. Kovářík 

informovat o aktuálním stavu počtu zaměstnanců. Členové FV žádají, aby byly 

k tomuto tématu zaslány podrobnější podklady, nejen informace o počtu zaměstnanců. 

Diskuse dále probíhala kolem potřeby personálního auditu. Mgr. A. Počarovská 

navrhuje snížení počtu zaměstnanců s ohledem na rozpočet pro rok 2020. Ostatní 

členové FV ZMČ Praha 1 potvrdili, že je třeba situaci narůstajících mzdových výdajů 

řešit. Ing. Kovářík navrhuje, aby se tímto tématem zabýval některý z příštích jednání 

FV ZMČ Praha 1. 

- U ORJ 0907 – Systémy řízení a outsourcing Ing. Kovářík uvedl, že ve 3. návrhu 

rozpočtu budou tyto výdaje rozpoložkovány. 

 

5. Různé 
V tomto bodě informoval Ing. Kovářík o schváleném plánu ekonomické činnosti na rok 2019 

usnesením RMČ Praha 1 č. UR18_1389 ze dne 11. 12. 2018. Tento plán bude předložen ZMČ 

Praha 1 dne 29. 1. 2019 jako informace. MUDr. Votoček upozornil na skutečnost, že plán EČ 

byl schválen radou a ne zastupitelstvem. Ing. Kovářík vysvětluje, že plán EČ je samostatný a 

není součástí rozpočtu MČ Praha 1, proto může být schválen radou. 
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6. Výstupy z jednání 

Předsedkyně FV Mgr. A. Počarovská shrnula doporučení pro RMČ a úkoly vyplývající 

z jednání: 

  

- Členové FV zašlou předsedkyni FV případné podněty pro 3. návrh rozpočtu na rok 

2019 do 11. 1. 2019 před jednáním RMČ s předsedkyní FV.  

- Předsedkyně Mgr. A. Počarovská se 14. 1. 2019 setká s RMČ a: 

o projedná návrh 2NV rozpočtu a úpravy, které budou mít vliv na tvorbu 3NV 

(především jednotlivé investiční akce); 

o upozorní na neúměrné výdaje související s počtem zaměstnanců; 

o požádá, aby se výjezdního zasedání zastupitelů k tématu rozpočtu mohli 

zúčastnit i členové FV, kteří nejsou zastupiteli; 

o upozorní na příští jednání FV 28. 1. 2019, kde FV bude projednávat 3NV s již 

zapracovanými změnami. 

- Paní Braunová předá vedoucí OVO p. V. Valíčkové harmonogram konání FV a 

zarezervuje místnost č. 212. 

- Na příštím jednání FV 28. 1. 2019 informuje Ing. Z. Kovářík členy FV o aktuálním 

stavu týkající se počtu zaměstnanců ve vazbě na mzdové výdaje. 

 

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

ZMČ P1 ve 13,10 hod.  

 

 

 

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

 

Zapsala: Jolana Braunová, tajemnice FV ZMČ Praha 1 

 

 

Přílohy:  

Termínu jednání FV – 1. pololetí 2019 

Harmonogram schválení 3NV rozpočtu pro rok 2019 

 

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 

 


