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Zápis z 3. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 27. 2. 2019 
 

Přítomni:  Mgr. Amália Počarovská, předsedkyně FV 

                  MUDr. Jan Votoček, místopředseda FV 

                  Ing. Tomáš Heres, člen FV 

                 Mgr. Patricia Cipro M.A, členka FV 

 Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

  Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

 Jolana Braunová, tajemnice FV 

 

Omluveni: Ing. Jakub Stránský PhD., místopředseda FV 

  Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ P1 

  Čestmír Hrbáček, stálý host FV 

 Vojtěch Ryvola, stálý host FV 

 

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  

  Radka Charvátová, asistentka radního pro majetek a bytovou politiku 

 

 

Zahájení: 16,45 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. K navrženému programu nebyly připomínky, proto předsedkyně výboru dala o programu 

hlasovat. 

 

Pro program hlasovali: 

 

6 pro, proti 0, 0 se zdržel hlasování. 

Navržený program byl přijat. 

 

Dále Mgr. Počarovská vyzvala přítomné k připomínkám k zápisu z 2. jednání FV ZMČ P1 ze 

dne 28. 1. 2019 – k zápisu nebyly žádné námitky ani připomínky. 

 

Pro zápis z 2. jednání FV ZMČ P1 hlasovali: 

 

5 pro, proti 0, 1 se zdržel hlasování 

Zápis z 2. jednání FV ZMČ P1 byl schválen. 

 

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

MUDr. Jan Votoček. 
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Pro navrženého ověřovatele hlasovali: 

 

5 pro, proti 0, 1 se zdržel hlasování 

Ověřovatel MUDr. Votoček byl schválen. 

1. bod jednání: Základní informace ke struktuře ÚMČ Praha 1, počtu 

zaměstnanců, průměrné mzdě, nákladům na zaměstnance ÚMČ Praha 1, 

představení připravovaného personálního auditu 

 

Mgr. Amália Počarovská uvedla bod jednání a omluvila pana tajemníka Mgr. Ing. F. Dvořáka, 

který se ze zdravotních důvodů nemohl jednání FV zúčastnit. Seznámila přítomné s materiály, 

které od pana tajemníka obdržela k projednávanému bodu (viz příloha). K těmto materiálům 

probíhala dlouhá diskuze všech přítomných. V rámci diskuze pan radní Mgr. et Mgr. V. Brož 

konstatoval, že v době od 4. 3. 2019 cca do konce července bude na ÚMČ probíhat procesní 

audit včetně kontroly nastavených mechanizmů. Bude se jednat pouze o procesní audit, nikoli 

personální. V průběhu diskuze zaznívají od všech přítomných názory, jak řešit snížení nákladů 

na zaměstnance, počtu zaměstnanců. K procesními auditu Mgr. et Mgr. V. Brož dále uvádí, že 

cca za 2 měsíce budou k dispozici dílčí závěry z auditu (závěrečná zpráva cca v 7/2019), které 

budou podkladem pro další rozhodování a přípravu rozpočtu na rok 2020. Po dlouhé diskuzi 

Mgr. Amália Počarovská ukončila projednávání bodu, navrhla znění usnesení FV ZMČ P1 a 

dala hlasovat. 

 

FV ZMČ P1 ukládá předsedkyni Mgr. A. Počarovské tento bod opět zařadit na květnové 

jednání výboru a doporučit Radě MČ Praha 1, aby se zabývala na některém ze svých jednání 

strukturou ÚMČ Praha 1, počtem zaměstnanců, průměrnou mzdou, náklady na zaměstnance 

ÚMČ Praha 1 a procesním auditem. 

 

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

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 4/2019 bylo přijato. 

 

 

Na jednání FV ZMČ P1 se dostavila Radka Charvátová, asistentka radního pro majetek a 

bytovou politiku, proto předsedkyně Mgr. Amália Počarovská dala hlasovat o předřazení 

bodu 3.  

 

Pro předřazení hlasovali: 

 

6 pro, proti 0, 0 se zdržel hlasování 

Předřazení bodu bylo schváleno. 

 

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

prostoru č. 110, 104 

Projednávání bodu uvedla předsedkyně Mgr. Amália Počarovská předala slovo asistence 

radního Mgr. D. Bodečka Radce Charvátové. Ta velmi podrobně seznámila přítomné s celou 

kauzou v SVJ Dlouhá 14/618. Následně k tomuto bodu proběhla velmi dlouhá diskuze všech 

přítomných, kteří se vyjadřovali k řešení úhrady pohledávek za nebytový prostor č. 110, 104. 

Mgr. Martina Smetanová uvedla, že vzhledem k tomu, že je SVJ právnickou osobou, musí mít 
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schválené účetní závěrky, jejichž součástí samozřejmě musí být i vyúčtování služeb a energií. 

O slovo se přihlásil MUDr. Votoček, který přítomné seznamuje s celou historií kauzy. Po 

dlouhé diskuzi předsedkyně Mgr. A. Počarovská ukončuje projednávání bodu s následujícím 

závěrem, o kterém dala hlasovat. 

 

SVJ je právnickou osobou, tudíž problém se musí řešit uvnitř společenství.  

 

Pro navržený závěr hlasovali: 

 

6 pro, proti 0, 0 se zdržel hlasování 

Závěr k tomuto bodu byl schválený. 

 

2. bod jednání:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – žádost o 

prominutí dluhu 

Projednávání bodu uvedla předsedkyně Mgr. Amália Počarovská s tím, že o projednání žádosti 

XXXXXXXXXXXXXX požádalo TAJ – OPR. Materiál byl projednán Radou MČ Praha 1 a 

bude předložen Zastupitelstvu MČ Praha 1 dne 6. 3. 2019 k projednání. V průběhu 

projednávání bodu diskutují všichni přítomní. Z diskuze a důvodové zprávy vyplynulo, že paní 

XXXXXXX již v minulosti neúspěšně žádala o prominutí dluhu. Nyní podává žádost již 

podruhé. Po kratší diskuzi Mgr. Amália Počarovská ukončila projednávání bodu, navrhla znění 

usnesení FV, o kterém dala hlasovat. 

 

FV ZMČ Praha 1 nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 prominout dluh z důvodu 

nemajetnosti na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 

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

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 5/2019 bylo přijato 

 

4. bod jednání: Rozpočet 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 uvedl, 

že materiál byl projednán Radou MČ Praha 1 dne 7. 2. 2019. RMČ Praha 1 s materiálem 

souhlasila a uložila panu radnímu Mgr. et. Mgr. V. Brožovi předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 

dne 6. 3. 2019 ke schválení. MUDr.. Votoček se dotazuje, zda v materiálu došlo k nějakým 

změnám na základě po projednání v RMČ P1. Ing. Kovářík odpovídá, že materiál zůstal 

v původním předloženém znění. Následně Mgr. Amália Počarovská ukončila projednávání 

bodu, navrhla znění usnesení FV a dala hlasovat. 

 

FV ZMČ Praha 1 doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválit rozpočet MČ Praha 1 na 

rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2024. 

 

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

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 6/2019 bylo přijato 



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 

 

5. bod jednání: Rozpočty fondů MČ Praha 1 na rok 2019 (Bezpečnostního, 

Sociálního a Zaměstnaneckého) 

Slova se ujal Ing. Kovářík a konstatoval, že rozpočty všech 3 fondů byly projednány Radou 

MČ Praha 1 dne 7. 2. 2019 beze změn. Mgr. Amália Počarovská poděkovala Ing. Kováříkovi 

za podanou informaci a ukončila projednávání bodu, navrhla znění usnesení FV a dala hlasovat. 

 

FV ZMČ Praha 1 doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválit rozpočty fondů MČ 

Praha 1 na rok 2019 (Bezpečnostního, Sociálního a Zaměstnaneckého). 

 

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

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 7/2019 bylo přijato 

 

 

6. bod jednání: Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za rok 2018 

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

okomentoval dosažené výsledky hospodaření jak za hlavní činnost, tak i ekonomickou. 

V příjmové části hlavní činnosti komentuje postupně plnění jednotlivých tříd, ve výdajové části 

pak upozornil na nižší čerpání kapitálových výdajů – nevyčerpané prostředky na nedokončené 

a pokračující akce budou převedeny do roku 2019 při schvalování rozpočtu. Dále se podrobněji 

zaměřil na ekonomickou činnost. Uvedl, že výsledky hospodaření budou předloženy v květnu 

nebo červnu 2019 ZMČ Praha 1 ke schválení. Jako poslední komentuje výsledky hospodaření 

zřízených příspěvkových organizací, které budou pravděpodobně v měsíci dubnu předloženy 

RMČ Praha 1 ke schválení. K projednávanému bodu proběhla krátká diskuze všech 

přítomných. Předsedkyně Mgr. Amália Počarovská poděkovala Ing. Kováříkovi za podanou 

informaci a ukončila projednávání bodu s následujícím závěrem, o kterém dala hlasovat. 

FV ZMČ Praha 1 bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Praha 1 za rok 2018. 

 

Pro navržený závěr hlasovali: 

 

6 pro, proti 0, 0 se zdržel hlasování 

Závěr k tomuto bodu byl schválený. 

 

 

7. bod jednání: Finanční vypořádání za r. 2018 

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

okomentoval materiál zpracovaný oddělením rozpočtu FIN odboru „finanční vypořádání za r. 

2018“. Především okomentoval tabulku č. 1, která je celkovým souhrnem celého finančního 

vypořádání dotací, které MČ Praha 1 obdržela jak ze státního rozpočtu, resortních ministerstev, 

tak i z rozpočtu HMP. Některé nedočerpané dotační tituly z rozpočtu HMP budou vráceny, u 

některých bylo požádáno o jejich ponechání ke spotřebě v roce 2019. Dotační tituly poskytnuté 

ze SR a resortních ministerstev byly vyčerpány v plné výši. K tomuto bodu proběhla krátká 

diskuze, která byla ukončena předsedkyní Mgr. Amálií Počarovskou s následujícím závěrem, o 

kterém dala hlasovat: 
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FV ZMČ Praha 1 bere na vědomí finanční vypořádání MČ Praha 1 za rok 2018. 

Pro navržený závěr hlasovali: 

 

6 pro, proti 0, 0 se zdržel hlasování 

Závěr k tomuto bodu byl schválený. 

 

 

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

(rozhodnutí ÚHOS) 

Slova se ujal Ing. Z. Kovářík. Jedná se o II. část pokuty udělené ÚHOS za roky 2016 a 2017. 

Proti těmto pokutám se MČ Praha 1 zcela oprávněně neodvolávala. Materiál schválila RMČ 

Praha 1 svým usnesení č. UR19_0094 ze dne 19. 2. 2019. Na dotaz ohledně doporučení 

Finančního výboru RMČ řešit vzniklou škodu ve škodní komisi, Mgr. et Mgr. Brož sdělil, že 

RMČ tak učinila, ale nikoliv usnesením, ale jen v zápise. Škodní komise, se tím zatím 

nezabývala, protože došly další pokuty a bude to řešit najednou. K tomuto bodu proběhla krátká 

diskuze všech přítomných. Na dotazy odpovídal Ing. Kovářík. Následně bylo projednávání 

bodu ukončeno předsedkyní Mgr. A. Počarovskou.  

 

9. bod jednání: Různé 

 

a) Hospodaření SVJ Kozí 9 

Slova se ujala předsedkyně Mgr. Amália Počarovská, na kterou se e-mailem obrátil XXXXXX, 

jeden z majitelů bytové jednotky výše zmíněného SVJ. O slovo se přihlásil MUDr. Jan 

Votoček, který podrobně okomentoval historii celé kauzy hospodaření SVJ. Celá kauza 

započala již před několika lety (2008-2009), a tudíž ve věci hospodaření a účetnictví již 

uplynula promlčecí lhůta. K tomuto bodu diskutují všichni přítomní. Vzhledem k tomu, že je 

SVJ právnickou osobou, musí mít schválené účetní závěrky, jejichž součástí je samozřejmě i 

vyúčtování služeb a energií. K tomuto bodu krátce diskutovali všichni přítomní. Předsedkyně 

Mgr. A. Počarovská diskuzi a projednávání bodu ukončuje s následujícím závěrem, o kterém 

dala hlasovat. 

SVJ je právnickou osobou, tudíž problém se musí řešit uvnitř společenství.  

 

Pro navržený závěr hlasovali: 

 

6 pro, proti 0, 0 se zdržel hlasování 

Závěr k tomuto bodu byl schválený. 

 

b) Informace o zapojení MČ Praha 1 do aplikace CityVizor 

Slova se ujala předsedkyně Mgr. Amália Počarovská, která se zúčastnila společně s Mgr. 

Petrem Kučerou, radním pro oblast informačních technologií schůzky na úřadě MČ Praha 1 

k aplikaci CityVizor s odborníkem z Ministerstva financí ČR, které CityVizor vyvíjelo do 

kterého se MČ Praha 1 hodlá zapojit. V souvislosti a potřebou stanovit hranici zveřejňovaných 

dat a velmi dobrou znalostí ES GINIS navrhuje radní Mgr. et Mgr. V. Brož pozvat na příští 

jednání FV ZMČ P1 vedoucí FIN odboru paní Hanu Niedobovou. V horizontu cca do ½ roku 
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by měla být nastavena hranice zveřejňovaných dat tak, aby se mohla MČ Praha 1 do aplikace 

zapojit.  

 

10. bod jednání: Výstupy z jednání 

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

z jednání: 

 

Tajemnice J. Braunová jménem předsedkyně Mgr. Počarovské: 

 informovat TAJ – OPR o přijatém usnesení č. 5/2019 

 pozvat vedoucí FIN odboru paní Hanu Niedobovou na jednání FV ZMČ Praha 1 dne 

3. 4. 2019 

 

Mgr. Počarovská: 

 realizovat úkol, které vyplynuly z bodu 1 tohoto zápisu 

 informovat ZMČ P1 o přijatých usneseních č. 5, 6 a 7/2019 FV ZMČ P1  

 informovat RMČ P1 o přijatém usnesení č. 4/2019 FV ZMČ P1  

 informovat radního Mgr. D. Bodečka o závěru FV ZMČ P1 k bodu 2 „SVJ Dlouhá 

14/618 – úhrady pohledávek nájemce nebytového prostoru č. 110, 104“ 

 informovat XXXXXXXXXXX o závěru FV ZMČ P1 k bodu 9 a) „Hospodaření SVJ 

Kozí 9“ 

 

 

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. 

 

Ověřovatel: MUDr. Jan Votoček, místopředseda FV ZMČ Praha 1 v.r. 

 

 

Přílohy:  

Příloha 1 - Podklady k bodu 1 o struktuře úřadu 

 

 

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 
 


