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Zápis ze 4. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 3. 4. 2019 
 

Přítomni:  Mgr. Amália Počarovská, předsedkyně FV 

                  MUDr. Jan Votoček, místopředseda FV 

                  Ing. Tomáš Heres, člen FV 

                 Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

  Jolana Braunová, tajemnice FV 

 

Omluveni: Ing. Jakub Stránský PhD., místopředseda FV 

 Mgr. Patricia Cipro M.A, členka FV 

  Mgr. Martina Smetanová, členka 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  

  Čestmír Hrbáček, stálý host FV 

 Vojtěch Ryvola, stálý host FV 

 Hana Niedobová, pověřená vedoucí finančního odboru 

 Bc. Martin Šebek, vedoucí odboru informatiky 

Mgr. Petr Kučera, člen Rady MČ Praha 1 pro informační technologie, životní 

prostředí a úklid, rozvoj hřišť 

 

Zahájení: 16,00 hod. 

Ukončení: 18,30 hod. 
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Jednání řídila předsedkyně Mgr. Amália Počarovská 

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

navržený program a navrhla předřadit body 5 c) a 4) z důvodu přítomnosti hostů Mgr. Petra 

Kučery a Bc. Martina Šebka. Pro předřazení výše uvedených bodů a k dalšímu navrženému 

programu nebyly připomínky, proto předsedkyně výboru dala o programu hlasovat. 

 

Pro program hlasovali: 

 

4 pro, proti 0, 0 se zdržel hlasování. 

Navržený program byl přijat. 

 

Dále Mgr. Počarovská vyzvala přítomné k připomínkám k zápisu ze 3. jednání FV ZMČ P1 ze 

dne 27. 2. 2019 – k zápisu nebyly žádné námitky ani připomínky. 

 

Pro zápis z 3. jednání FV ZMČ P1 hlasovali: 

 

4 pro, proti 0, 0 se zdržel hlasování 

Zápis ze 3. jednání FV ZMČ P1 byl schválen. 

 

Ověřovatelem zápisu byl předsedkyní Mgr. Počarovskou navržen člen FV ZMČ P1 Ing. Tomáš 

Heres. 

Pro navrženého ověřovatele hlasovali: 

 

4 pro, proti 0, 0 se zdržel hlasování 

Ověřovatel Ing. Heres byl schválen. 

 

5. c) bod jednání: Participativní rozpočet 

 

Mgr. Počarovská uvedla bod jednání s tím, že Komise pro participaci a místní Agendu 21 se 

bude problematikou participativního rozpočtu zabývat.  Do diskuze se zapojil Mgr. Kučera 

uvedl, že MČ Praha 1 nemá zatím zkušenosti s participativním rozpočtem. Mgr. et Mgr. Brož 

uvedl, že s participativním rozpočtem mají zkušenosti v různých formách několik městských 

částí např. Praha 5, Praha 7, Praha 10, Praha 11, Praha 12. K zahájení tohoto rozpočtování se 

musí přejít postupnými kroky, zpočátku omezenou částkou pro rok 2019, lze např. zapojit 

některou ze školských příspěvkových organizací. K tomuto bodu postupně diskutují všichni 

přítomní.  

 

Následně Mgr. Počarovská projednávání bodu ukončuje se závěrem, že téma participativního 

rozpočtu by se na FV otevřelo až v závislosti na závěrech Komise pro participaci a místní 

Agendu 21, která by měla představit návrh, jakou formu participativního rozpočtu si 

představuje. Mgr. Počarovská uvedla, že se domnívá, že je možné jej ve zkušební formě 

realizovat ještě v roce 2019, o jeho výši pro rok 2019 se však musí dále diskutovat. 
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 4. bod jednání: Zapojení MČ Praha 1 do aplikace CityVizor – rozklikávací 

rozpočet 

 

Projednávání bodu zahájila Mgr. Počarovská. K tomuto bodu byli přizváni Mgr.  Kučera, radní 

pro informační technologie, životní prostředí a úklid, rozvoj hřišť, H. Niedobová, vedoucí 

finančního odboru a Bc. Šebek, vedoucí odboru informatiky.  

 

Slova se ujal Mgr. Kučera a na vzorovém rozklikávacím rozpočtu Nového Města na Moravě 

ukázal přítomným, co všechno budou občané v rámci rozklikávacího rozpočtu vidět. Rozpočet 

se rozpadá až do podoby faktur – jsou vidět pouze veřejná data. Spolu s Bc. Šebkem se jim 

podařilo zprovoznit zkušební provoz dat MČ Praha 1. Dále se diskutovalo o způsobu zadávání 

dat do ekonomického systému, aby nebyla zveřejňována osobní data.  

 

Slova se ujal Bc. M. Šebek, který uvedl, že v popisu některých faktur je nyní PID. Nově budou 

muset uživatelé do prvního řádku v popisku uvádět stručné a srozumitelné údaje o faktuře (bez 

osobních údajů). Ing. Kovářík jen upřesňuje, že každá obec má svou specifickou strukturu 

rozpočtu. MČ Praha 1 sestavuje a sleduje svůj rozpočet po ORJ. Bc. Šebek dále uvádí, že se 

rozklikávací rozpočet podařilo zprovoznit, nyní je třeba dořešit, jak bude systém fungovat dál 

– veřejnost bude mít aktuální data 1x měsíčně po uzávěrce. Dále je potřeba dořešit technickou 

provázanost ORG (číslo akce) a podpoložek, na které MČ Praha 1 rozpočtuje.  

 

Mgr. Počarovská navrhuje v 1. fázi spustit provoz rozklikávacího rozpočtu pro zastupitele, 

komise a výbory, a to co nejdříve. Ing. Kovářík navrhuje spustit zkušební provoz pro všechny, 

vychytat chyby a následně spustit ostrý provoz. Mgr. Počarovská navrhuje na příští jednání FV 

ZMČ P1 přizvat p. Martina Kopečka, člena Komise pro informatiku – spolutvůrce CityVizor 

s tím, že na příštím jednání FV ZMČ P1 dne 15. 5. 2019 bude již stanoven termín spuštění 

zkušebního provozu. V průběhu projednávání bodu diskutovali všichni přítomní. Po dlouhé 

diskuzi Mgr. Počarovská ukončila projednávání bodu s tímto závěrem: 

 

 

 

FV ZMČ P1 žádá gesčně příslušné radní Mgr. Kučeru a Mgr. et Mgr. Brože o informaci o 

termínu spuštění zkušebního provozu do příštího jednání konaného dne 15. 5. 2019 

 

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Závěr k tomuto bodu byl schválený. 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 8/2019 bylo přijato. 
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1. bod jednání: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených 

MČ Praha 1 za rok 2018 

 

Projednávání bodu zahájila Mgr. Počarovská a předala slovo Ing. Kováříkovi. Ing. Kovářík 

přítomné informoval o zákonné povinnosti schvalovat účetní závěrky.  

 

Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací schvaluje RMČ a účetní závěrku MČ P1 

bude schvalovat zastupitelstvo. Žádná ze školských PO neskončila ve ztrátě a rozdělení 

kladných hospodářských výsledků z doplňkové činnosti do fondů organizace bude schvalovat 

rada. Ve ztrátě skončila PO Středisko sociálních služeb, Praha 1. Důvodem byl nárůst 

mzdových prostředků na základě vládních nařízení. Radě MČ Praha 1 je navrhování pokrytí 

dosažené ztráty z rezervního fondu organizace. V průběhu komentování Ing. Kováříka 

probíhala diskuze všech přítomných.  

 

Ing. Kovářík pak přešel k poslední příspěvkové organizaci Nemocnice Na Františku, Praha 1, 

která též skončila ve ztrátě. Celková výše dosažené ztráty se skládá ze ztráty vyplývající 

z činnosti organizace a ze zaúčtovaných opravných položek. V usnesení je radě navrhováno 

ztrátu vyplývající z činnosti organizace uhradit z přebytku výsledku hospodaření MČ Praha 1 

za rok 2018 (bude předloženo ZMČ Praha 1 v červnu 2019). Ztrátu vyplývající z mimořádného 

zaúčtování opravných položek je navrhováno navést na účet nerozdělených ztrát let minulých, 

což je naprosto obvyklá a převažující praxe v soukromém a veřejném sektoru.  

 

K problematice ztrátového hospodářského výsledku NNF, P1 se otevřela dlouhá diskuze všech 

přítomných. MUDr. Votoček se vyjadřuje k opravným položkám a dotazuje se, zda je tento 

hospodářský výsledek již konečný. Na jeho dotaz reaguje Ing. Kovářík s tím, že tyto výsledky 

jsou již konečné a neměnné. MUDr. Votoček se dále vyjadřuje k zůstatkům na fondech PO. Na 

jeho dotazy odpovídá Ing. Kovářík. Po velmi dlouhé diskuzi předsedkyně Mgr. Počarovská 

ukončuje projednávání bodu s následujícím závěrem: 

 

 

 

FV ZMČ P1 bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ 

Praha 1 za rok 2018. 
 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Závěr k tomuto bodu byl schválený. 

 

Dále předsedkyně Mgr. Počarovská navrhla předřadit bod 5 a). S předřazením bodu všichni 

členové výboru souhlasili. 
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5. a) bod jednání: Informace ohledně financování Nemocnice Na Františku 

 
Projednávání tohoto bodu, který přímo navazuje na předcházející bod jednání, otevřela 

předsedkyně Mgr. Počarovská. Předala slovo Mgr. et Mgr. Brožovi a požádala ho o podání 

informací k financování Nemocnice Na Františku, Praha 1 a jejímu dalšímu vývoji.  

 

Mgr. et Mgr. Brož informoval o případném převzetí této nemocnice hlavním městem Praha od 

MČ Praha 1. Následně proběhla dlouhá diskuze na toto téma – o formě převzetí, zachování 

stávající zdravotnické péče, problematice financování bezodkladné péče.  

 

MUDr. Votoček se ve svém diskuzním příspěvku znovu vrací k finančním prostředkům 

v peněžních fondech organizace. Navrhuje, aby část ztráty vyplývající z činnosti organizace ve 

výši cca 275 tis. Kč byla pokryta ze zůstatku rezervního fondu (413). K jeho návrhu diskutují 

všichni přítomní. Po dlouhé diskuzi předsedkyně Mgr. Počarovská ukončuje projednávání 

bodu, navrhla znění usnesení FV ZMČ P1 a dala hlasovat. 

 

 

 

Z podnětu MUDr. Votočka FV ZMČ Praha 1 doporučuje Radě MČ Praha 1 zapojit zůstatek 

rezervního fondu (413) příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku, Praha 1 ve výši 

274 833,48 Kč na částečné pokrytí ztráty vyplývající z činnosti organizace. 

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 9/2019 bylo přijato. 
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2. bod jednání: Předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až 

březen 2019 za hlavní a ekonomickou činnost 

 

Projednávání bodu otevřela předsedkyně Mgr. Počarovská a předala slovo Ing. Kováříkovi. Ten 

stručně komentoval příjmovou a výdajovou část rozpočtu, jako poslední pak ekonomickou 

činnost. K předběžným výsledků hospodaření bylo několik dotazů. Po krátké diskuzi 

předsedkyně Mgr. Počarovská projednávání bodu ukončila. 

 

 

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

nebytového prostoru č. 110, 104 

 

Projednávání bodu otevřela předsedkyně Mgr. Počarovská a předala slovo MUDr. Votočkovi. 

Ten přítomné upozornil na skutečnost, že na minulém jednání výboru byla tato kauza 

projednávána věcně chybně, což vyplývá i z přijatého závěru. Proto žádá o znovuotevření 

tohoto bodu.  

 

MUDr. Votoček vysvětlil přítomným, čeho se kauza týká. V tomto případě se jedná o stížnost 

SVJ na jednoho z vlastníků, kterým je v tomto případě MČ Praha 1. V říjnu 2013 přešel (jako 

všechny nájemní vztahy) prostor na nepřímou správu, což znamená, že nájemce má platit 

zálohy na služby přímo na účet SVJ. Pokud tak nečiní, má tyto zálohy platit MČ jako vlastník 

jednotky. Nájemce nebytového prostoru platí zálohy SVJ velmi nepravidelně, proto SVJ 

požaduje platby od MČ, která je odmítá zaplatit. K tomuto bodu diskutovali všichni přítomní. 

Ing. Kovářík uvedl, že se jedná o problém Odboru technické a majetkové správy (OTMS), který 

je třeba řešit písemným ujednáním mezi OTMS a SVJ. Bez tohoto ujednání MČ nemůže nic 

platit. Po delší diskuzi Mgr. Počarovská ukončila projednávání bodu, navrhla znění usnesení 

FV ZMČ P1 a dala hlasovat. 

 

 

 

FV ZMČ P1 žádá radního Mgr. Davida Bodečka, aby dořešil sporné platby záloh mezi SVJ 

Dlouhá 14/618 a MČ Praha 1, sporná vyúčtování služeb za roky 2015, 2016 a 2017 a zajistil 

ze strany MČ Praha 1 jako vlastníka nebytového prostoru 101 průběžnou úhradu zálohových 

plateb v případě, že nájemce neplní podmínky nepřímé správy. 

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 10/2019 bylo přijato. 
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5. e) bod jednání: Zábory veřejného prostranství včetně předzahrádek – 

informace 

 
Slova se ujala předsedkyně Mgr. Počarovská seznámila přítomné s důvody zařazení tohoto 

bodu na program jednání. Mgr. Počarovská, která je členkou Komise pro obchod a služby, která 

se povolováním předzahrádek zabývá, seznámila přítomné se způsobem schvalování 

předzahrádek a cenovými „tarify“, které vychází z obecně závazné vyhlášky MHMP, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. Uvedla, že rozpočet pro rok 2019 počítá s příjmy 

za zábory veřejného prostranství ve výši cca 115 mil. Kč, viz podklady k jednání. Některé 

předzahrádky případně trhy se oproti loňskému roku ruší a lze předpokládat, že se zábory budou 

omezovat, což by ovlivnilo příjmovou část rozpočtu na rok 2020 – plnění na položce 1343. 

Mgr. Počarovská přednesla, že při nejbližším jednání Komise pro obchod a služby navrhne, aby 

se ve schvalovací tabulce uvádělo, kolik daný provozovatel zaplatí za m2/den. Dále uvedla, že 

by bylo vhodné, aby se revidovala vyhláška HMP a maximální výše sazby (momentálně 100 

Kč) byla navýšena. Do diskuze se zapojili všichni přítomní.  

 

MUDr. Votoček uvedl, že hlavní problém není v sazbách za zábor, ale v nedostatečné kontrolní 

činnosti (ubylo 8 kontrolorů). Po delší diskuzi bylo předsedkyní Mgr. Počarovskou 

projednávání bodu ukončeno. 

 

 

 

5. b) bod jednání: Informace o stavu procesního auditu 

 

Projednávání bodu otevřela Mgr. Počarovská a předala slovo Mgr. et Mgr. Brožovi. Mgr. et 

Mgr. Brož informoval přítomné o probíhajícím procesním auditu – jak jsou nastaveny procesy 

ve vztahu k občanům i uvnitř úřadu. Uvažuje se o zřízení oddělení strategického plánování. 

Zhruba v polovině května 2019 bude pro RMČ Praha 1 připravena krátká prezentace o 

probíhajícím procesním auditu včetně výstupů na základě dotazníku, který obdrželi všichni 

zaměstnanci úřadu. K probíhajícímu procesnímu auditu proběhla krátká diskuze všech 

přítomných. Následně předsedkyně Mgr. Počarovská projednávání bodu ukončila. 
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5. d) bod jednání: Změna rozpočtu – akce Zklidnění dopravy na Malém 

náměstí, Praha 1, k.ú. Staré Město 

 

Předsedkyně Mgr. Počarovská otevřela bod jednání a předala slovo Ing. Kováříkovi. Ing. 

Kovářík seznámil přítomné s předkládaným materiálem Oddělení investičního. Jedná se o akci, 

která není zahrnuta ve schváleném rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019. Ing. Kovářík upozorňuje 

na skutečnost, že je nutné zařazení každé nové akce do rozpočtu MČ projednat s příslušným 

kompetentním radním. Následně oddělení rozpočtu finančního odboru vypracuje materiál do 

RMČ – změnu rozpočtu. Dále uvádí, že u tohoto konkrétního požadavku na rozpočet 

předpokládané náklady neodpovídají realitě. Dle předložených materiálů se jedná o investici v 

předpokládané hodnotě 300 000 Kč na výsuvný sloupek. K tomuto bodu proběhla krátká 

diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení předsedkyně Mgr. Počarovská uzavřela bod 

s následujícím závěrem: 

 

 

1) Informovat Mgr. et Mgr. Brože o požadavku na zařazení nové investiční akce do 

rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019. 

 

2) Informovat vedoucího Oddělení investiční o nutnosti předjednat zařazení každé nové 

investiční akce do rozpočtu MČ na rok 2019 s příslušným kompetentním radním.  
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5. bod jednání: Výstupy z jednání 

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

z jednání: 

 

Tajemnice J. Braunová jménem předsedkyně Mgr. Počarovské: 

 pozvat pana Martina Kopečka, člena Komise pro informatika na jednání FV ZMČ 

Praha 1 dne 15. 5. 2019 ve věci rozklikávacího rozpočtu CityVizor 

 informovat vedoucího Oddělení investiční o nutnosti předjednat zařazení každé nové 

investiční akce do rozpočtu MČ na rok 2019 s příslušným kompetentním radním 

 informovat předsedu Komise pro participaci a Agendu 21 o závěrech z bodu 5 c). 

 

 

 

Mgr. Počarovská: 

 informovat radního Mgr. Kučeru a Mgr. et Mgr. Brože o přijatém usnesení č. 8/2019 

FV ZMČ P1 ve věci stanovení termínu spuštění CityVizoru 

 informovat RMČ P1 o přijatém usnesení č. 9/2019 FV ZMČ P1 ve věci financování 

Nemocnice na Františku 

 informovat radního Mgr. Bodečka o přijatém usnesení č. 10/2019 FV ZMČ P1 ve 

věci „SVJ Dlouhá 14/618 – úhrady pohledávek nájemce nebytového prostoru č. 110, 

104“ 

 informovat Mgr. et Mgr. V. Brože o požadavku na zařazení nové investiční akce do 

rozpočtu MČ Praha 1 a rok 2019 ve věci akce Zklidnění dopravy na Malém náměstí a 

upozornit, že výdaje pravděpodobně neodpovídají realitě. 

 

 

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

P1 v 18,30 hod. 

 

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

 

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

 

Ověřovatel: Ing. Tomáš Heres, člen FV ZMČ Praha 1 v.r. 

 

Přílohy  

Příloha 1 – Podklady k bodu 1 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ 

P1 za rok 2018 

Příloha 2 – Podklady k bodu 3 Úhrady pohledávek nájemce nebytového prostoru č. 110, 104 

Příloha 3 – Podklady k bodu 5 a) Investiční akce Zklidnění dopravy na Malém náměstí  

Příloha 4 – Podklady k bodu 5 e) Položka 1343 rozpočtu 2017, 2018, 2019 Zábory veřejného 

prostranství 

 

 

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 



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 

 
 


