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Zápis z 2. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 28. 1. 2019 
 

Přítomni:  Mgr. Amália Počarovská, předsedkyně FV 

                  Ing. Jakub Stránský PhD., místopředseda FV - příchod v 16,30 hod. 

                  MUDr. Jan Votoček, místopředseda FV, dřívější odchod v 17,30 hod. 

                  Ing. Tomáš Heres, člen FV 

                 Mgr. Patricia Cipro M.A, členka FV 

 Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

 Jolana Braunová, tajemnice FV 

 

Omluveni: Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

  Radka Charvátová, asistentka radního pro majetek a bytovou politiku 

 

Neomluveni: xxxxx 

 

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 – dřívější odchod v 18,00 hod. 

  Čestmír Hrbáček, stálý host FV 

 Vojtěch Ryvola, stálý host FV – dřívější odchod v 18,40 hod. 

 

Zahájení: 16,00 hod. 

Ukončení: 19,00 hod. 

 

Jednání řídila předsedkyně Mgr. Amália Počarovská 

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

navržený program a vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu jednání FV ZMČ 

P1. O slovo se přihlásil MUDr. Votoček, který požádal o zařazení dalšího bodu do programu 

jednání, a to „Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ Praha 1 (rozhodnutí 

ÚHOS)“, který byl projednán v RMČ Praha 1 dne 22. 1. 2019. Předsedkyně výboru dala o 

zařazení nového bodu jednání hlasovat. 

 

Pro doplněný program hlasovali: 

 

5 pro, proti 0, 0 se zdržel hlasování. 

Navržený program byl přijat. 

 

Dále Mgr. Počarovská vyzvala přítomné k připomínkám k zápisu z 1. jednání FV ZMČ P1 ze 

dne 2. 1. 2019 – k zápisu nebyly žádné námitky ani připomínky. 

 

Pro zápis z 1. jednání FV ZMČ P1 hlasovali: 

 

5 pro, proti 0, 0 se zdržel hlasování 

Zápis z 1. jednání FV ZMČ P1 byl schválen. 
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1. bod jednání:  3. návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019, střednědobý 

výhled rozpočtu na roky 2020 až 2024 

Mgr. Amália Počarovská uvedla bod jednání a předala slovo Ing. Z. Kováříkovi, který nejprve 

okomentoval změny mezi 2. a 3. návrhem v příjmové části rozpočtu. Dále pak přešel 

k výdajové části rozpočtu. I v této oblasti komentoval především změny, které nastaly mezi 2. 

a 3. návrhem rozpočtu. K jeho komentářům průběžně diskutovali všichni přítomní. Ing. 

Kovářík odpovídal na jejich dotazy.  

Obsáhlejší diskuze proběhla u ORJ 0515 – Zdravotnictví, kde byl rozpočet ve 3. návrhu 

navýšen o 5 % spoluúčast MČ Praha 1 ve výši 4 181 tis. Kč na projekt z Operačního 

programu Praha pól růstu – Navigační a znalostní systém pro příspěvkovou organizaci NNF. 

Ing. Kovářík informoval přítomné, že MČ Praha 1 není v tomto projektu smluvním partnerem 

(smluvními stranami jsou HMP a NNF), proto za ní nepůjdou žádné případné dluhy 

z financování tohoto projektu. V diskusi však zaznělo, že vzhledem k tomu, že zřizovatelem 

je městská část, která se na financování z vlastních zdrojů podílí, je pravděpodobné, že by 

případné korekce šli MČ Praha 1. Výbor tedy identifikoval zvýšené riziko, které se může 

dotknout rozpočtu v příštím roce. Předsedkyně Mgr. Počarovská navrhuje požádat Správní 

radu NNF, Praha 1 o zařazení diskuse k financování projektu do svého programu a zjistit 

dopady a povinnosti, které pro městskou část ze smluvních vztahů vyplývají.   

 

Pro návrh požádat Správní radu NNF, Praha 1 o zařazení bodu k projektu Navigační a 

znalostní systém Nemocnice na Františku z OP PPR do svého programu z důvodu 

identifikace zvýšeného rizikového negativního dopadu na rozpočet NNF resp. na zřizovatele 

MČ Praha 1 v případě korekcí, hlasovali členové FV:  

 

6 pro, proti 0, 0 se zdržel hlasování 

Žádost Správní radě NNF byla přijata. 

 

U ORJ 0515 dále proběhla dlouhá diskuze k samotnému financování provozu příspěvkové 

organizace NNF, Praha 1. Ing. Kovářík v této souvislosti informoval přítomné, že HMP zatím 

nerozhodlo o poskytnutí provozního příspěvku (dotace) MČ Praha 1 pro NNF, Praha 1. 

Z diskuze vyplynulo, že Finanční výbor doporučí RMČ Praha 1, aby přijala usnesení k podání 

žádosti o poskytnutí provozní dotace z rozpočtu HMP pro NNF, Praha 1 pro rok 2019. 

Předsedkyně Mgr. Počarovská navrhla znění usnesení FV a dala hlasovat. 

 

FV ZMČ P1 doporučuje Radě MČ Praha 1 přijmout usnesení k podání žádosti MČ Praha 1 

o poskytnutí provozní dotace z rozpočtu HMP na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci 

NNF, Praha 1 

 

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

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 1/2019 bylo přijato. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Z celkové výše 41 810 tis. Kč projektu je 50% hrazeno z Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (tj. 20 905 tis. Kč), 40% (tj. 16 724 tis.) z Národních veřejných zdrojů a  10% (tj. 4 181 tis. Kč) z vlastních 
zdrojů. Národní spolufinancování je rozděleno mezi MČ Praha 1 a HMP   



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 

 

3 
 

Ing. Kovářík pokračuje v komentování dalších ORJ. V průběhu probíhala diskuze všech 

přítomných. 

Mgr. Počarovská vznesla dotaz, zda má MČ Praha 1 plán investičních akcí. Ing. Kovářík 

uvedl, že v současné době takový plán MČ nemá k dispozici. Plán investičních akcí vytváří 

Komise investiční, kterou MČ Praha 1 nemá ještě zřízenou, ve spolupráci s Komisí územního 

rozvoje. Mgr. Počarovská navrhuje, aby tento plán byl pro přípravu rozpočtu na rok 2020 

vytvořen: 

 

Pro návrh, aby pro přípravu návrhu rozpočtu na rok 2020 byl vypracován plán investičních 

akcí, hlasovali: 

 

6 pro, proti 0, 0 se zdržel hlasování 

Požadavek na vypracování plánu investičních akcí pro rok 2020 byl schválen.  

 

Ing. Kovářík následně okomentoval návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 1 na 

roky 2020 až 2024, který MČ Praha 1 sestavuje dle nastavené metodiky HMP. 

 

Na závěr si vzala slovo předsedkyně Mgr. Počarovská a shrnula termíny projednávání návrhu 

rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019: 

 5. 2. projednání v RMČ P1 

 6. 2. pracovní jednání ZMČ P1 

 15. 2. vyvěšení na ÚD 

 27. 2. jednání FV, které přijme usnesení k rozpočtu MČ P1 na r. 2019 a SVR na r. 

2020-2024 pro ZMČ P1 

 6. 3. schválení rozpočtu v ZMČ Praha 1 
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Z důvodu avizovaného dřívějšího odchodu MUDr. Votočka byl zařazen na jako další bod 

jednání: 

2. bod jednání: Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ Praha 1 

(rozhodnutí ÚHOS) 

Slova se ujal MUDr. Votoček, který přítomné seznámil s materiálem, který schválila RMČ 

Praha 1 svým usnesením č. UR19_0026 ze dne 22. 1. 2019. K tomuto bodu proběhla diskuze 

všech přítomných. Mgr. et Mgr. Brož a Ing. Kovářík podrobněji informovali o celé kauze. Na 

závěr MUDr. Votoček navrhuje, aby Finanční výbor doporučil RMČ Praha 1 zabývat se 

škodou vzniklou v souvislosti s uloženou pokutou MČ Praha 1 od ÚHOS. Předsedkyně Mgr. 

Počarovská dala hlasovat o návrhu MUDr. Votočka. 

 

FV ZMČ P1 doporučuje Radě MČ Praha 1 zabývat se škodou vzniklou v souvislosti 

s uloženou pokutou MČ Praha 1 od ÚHOS hlasovali: 

 

6 pro, proti 0, 0 se zdržel hlasování 

Doporučení radě bylo přijato. 

 

3. bod jednání: Návrhy rozpočtů fondů MČ Praha 1 na rok 2019 

(Bezpečnostního, Sociálního a Zaměstnaneckého) 

Slova se ujal Ing. Kovářík. Postupně okomentoval navržené rozpočty všech výše uvedených 

fondů. K tomuto bodu proběhla krátká diskuze všech přítomných. Na dotazy odpovídal Mgr. 

et Mgr. Brož a Ing. Kovářík. Na závěr předsedkyně Mgr. Počarovská konstatovala, že FV na 

svém jednání dne 27. 2. přijme usnesení k rozpočtům fondů MČ Praha 1 na rok 2019 pro 

ZMČ P1. 

 

4. bod jednání: Předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za rok 2018 

Slova se ujal Ing. Kovářík, který chtěl předložené výsledky okomentovat. Předsedkyně Mgr. 

Počarovská požádala tajemnici výboru J. Braunovou o jejich rozeslání e-mailem všem členům 

výboru i hostům. K jejich projednání se Finanční výbor vrátí na příštím zasedání dne 27. 2. 

2019.  

5. bod jednání: Odpisy pohledávek z ekonomické činnosti 01/2019 

Slova se ujal Ing. Kovářík. Krátce okomentoval pohledávky uvedené v materiálu, který bude 

schvalovat ZMČ Praha 1 dne 29. 1. 2019. Odpis pohledávek nad 100 tis. Kč musí schvalovat 

zastupitelstvo. K tomuto bodu zaznělo několik dotazů, na které odpovídal Ing. Kovářík. 

Projednávání bodu ukončila předsedkyně Mgr. Počarovská s následujícím závěrem: 

 

FV ZMČ P1 doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválit materiál „Odpisy pohledávek 

z ekonomické činnosti 01/2019“. 

 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 2/2019 bylo přijato 
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6. bod jednání: Základní informace k nákladům na zaměstnance MČ Praha 1 
 

Slova se ujal Ing. Kovářík, který seznámil přítomné se základními informacemi jako je počet 

zaměstnanců, počet odborů, struktura odborů, náklady na zaměstnance. Následně proběhla 

diskuze všech přítomných. Předsedkyně Mgr. Počarovská konstatovala, že tato problematika 

bude více řešena na některém z dalších jednání Finančního výboru, na které bude pozván pan 

tajemník ÚMČ Mgr. Ing. F. Dvořák a ukončila projednávání bodu s následujícím závěrem: 

 

Mgr. Počarovská 

 požádat pana tajemníka Mgr. Ing. F. Dvořáka o informace k nákladům na 

zaměstnance, struktuře ÚMČ Praha 1, počtu zaměstnanců, průměrné mzdě 

 pozvat pana tajemníka Mgr. Ing. F. Dvořáka na příští jednání Finančního výboru, 

které se bude konat dne 27. 2. 2019 

 na příštím jednání Finančního výboru dne 27. 2. 2019 navrhnout termín zařazení bodu 

ke mzdovým a souvisejícím výdajům plynoucí z počtu zaměstnanců MČ P1 

 

 

7. bod jednání: Dary členům výborů a komisí 
 

Slova se ujala Mgr. Počarovská, která konstatovala, že je předkladatelkou materiálu do ZMČ 

Praha 1 „Dary členům výborů a komisí“. K tomuto tématu proběhla diskuze, ze které 

vyplynulo, že je třeba dary členům výborů a komisí řešit jiným způsobem. Slova se ujal Ing. 

Kovářík – na novém postupu odměňování členů výborů a komisí, kteří nejsou členy ZMČ 

Praha 1 se již předběžně domluvili s Mgr. et Mgr. Brožem. Bude připraven na jednání ZMČ 

Praha 1 dne 6. 3. 2019 materiál, kterým bude stávající systém odměňování změněn. 

 

8. bod jednání: SVJ Dlouhá 14/618 – úhrady pohledávek nájemce nebytového 

prostoru č. 110, 104 
Projednávání bodu bylo se souhlasem všech přítomných členů Finančního výboru přesunuto 

na některé z dalších jednání. 

 

9. bod jednání: Valorizace nájemného pro r. 2019 spojená s užíváním bytů a 

nebytových prostorů  
 

Slova se ujala předsedkyně Mgr. Počarovská a seznámila přítomné s navrženými variantami 

valorizace pro rok 2019. K oběma variantám proběhla krátká diskuze všech přítomných se 

závěrem: 

 

FV ZMČ P1 doporučuje radnímu pro oblast majetku a bytovou politiku Mgr. D. Bodečkovi 

v případě, že se rozhodne pro valorizaci nájemného pro r. 2019 spojenou s užíváním bytů a 

nebytových prostorů, využít variantu první „míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného 

ročního indexu spotřebitelských cen dle informace vydané Českým statistickým úřadem 

činila v roce 2018 = 2,1 %“. 

 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 3/2019 bylo přijato. 
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10.  bod jednání: Výstupy z jednání 

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

z jednání: 

 

Tajemnice J. Braunová jménem předsedkyně Mgr. Počarovské: 

 informovat Správní radu NNF, Praha 1 o stanovisku FV ve věci rizikového 

financování projektu z OPPR Praha „navigační a znalostní systém pro NNF, Praha 1“  

 zaslat usnesení č. 1/2019 FV ZMČ P1 Mgr. et Mgr. V. Brožovi  

 informovat Mgr. et Mgr. V. Brože o přijatém návrhu MUDr. Votočka doporučit 

RMČ Praha 1, aby se zabývala škodou vzniklou v souvislosti s uloženou pokutou MČ 

Praha 1 od ÚHOS 

 zaslat usnesení č. 3/2019 FV ZMČ P1 Mgr. D. Bodečkovi  

 

Mgr. Počarovská: 

 realizovat úkoly, které vyplynuly z bodu 6 tohoto zápisu 

 předložit příslušné komisi požadavek na vypracování plánu investičních akcí pro 

přípravu návrhu rozpočtu na rok 2020 

 na jednání FV 27. 2. přijmout usnesení k rozpočtu MČ P1 na r. 2019, SVR na r. 2020-

2024 a k rozpočtům fondů MČ Praha 1 na rok 2019 pro ZMČ P1 

 na jednání dne 27. 2. předložit výsledky hospodaření MČ Praha 1 za rok 2018 

 informovat ZMČ P1 o přijatém usnesení č. 2/2019 FV ZMČ P1  

 na některé z dalších jednání zařadit bod „SVJ Dlouhá 14/618 – úhrady pohledávek 

nájemce nebytového prostoru č. 110, 104“ 

 

 

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

ZMČ P1 v 19,00 hod.. 

 

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

 

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

 

 

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 

 


