
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 

 
 

Zápis z 8. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 19. 9. 2019 

v místnosti č. 212 
 

 

Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. a ukončeno v 18,35 hod. 

 

 

Přítomni:  Mgr. Amália Počarovská, předsedkyně FV 

  Ing. Jakub Stránský PhD., místopředseda FV – příchod v 18,30 hod. 

                  MUDr. Jan Votoček, místopředseda FV 

                  Ing. Tomáš Heres, člen FV  

 Mgr. Michal Vostřez, člen FV - příchod v 17,40 hod. 

  Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV  

  Jolana Braunová, tajemnice FV 

 

Omluveni: xxxxxxxxxx 

  

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

 

Přizvaní:  Mgr. et. Mgr. Vladan Brož, člen RMČ Praha 1 pro oblast finance, investice a 

veřejné zakázky  

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

a majetkovou - příchod v 17,30 hod. 

  Čestmír Hrbáček, stálý host FV - nepřítomen 

 Vojtěch Ryvola, stálý host FV – nepřítomen 

Mgr. David Bodeček, člen RMČ Praha 1 pro oblast majetku a bytové politiky 

– účast na jednání 17,00 – 18,25 hod. 

Karel Sýkora, odborný asistent - účast na jednání 17,00 – 18,25 hod. 
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Jednání řídila předsedkyně Mgr. Amália Počarovská. 

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

 

Předsedkyně FV ZMČ P1 Mgr. A. Počarovská v souladu s Jednacím řádem výborů ZMČ P1 

navrhla, aby jednání výboru dne 19. 9. 2019 bylo neveřejné, neboť body 1 a 2 navrženého 

programu jsou neveřejné. O návrhu dala hlasovat: 

 

FV ZMČ P1 schvaluje, že jednání FV ZMČ P1 dne 19. 9. 2019 bude neveřejné 

 

4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 20/2019 bylo přijato. 

 

Následně dala předsedkyně Mgr. A. Počarovská hlasovat o účasti p. Karla Sýkory, odborného 

asistenta OTMS ÚMČ P1 na projednávání 1. bodu navrženého programu jednání výboru. 

 

FV ZMČ P1 schvaluje účast p. Karla Sýkory, odborného asistenta OTMS na jednání výboru 

dne 19. 9. 2019 

 

4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 21/2019 bylo přijato. 

 

Vzhledem k tomu, že nový Jednací řád výborů ZMČ P1 nezná statut „stálého hosta“ dala 

předsedkyně Mgr. A. Počarovská hlasovat, aby „stálí hosté“ pan Čestmír Hrbáček a pan Vojtěch 

Ryvola byli přizváni na každé jednání FV ZMČ P1. O tomto usnesení bylo hlasováno až v 

závěru jednání výboru. 

 

FV ZMČ P1 souhlasí, aby pan Čestmír Hrbáček a pan Vojtěch Ryvola byli přizváni na každé 

jednání FV ZMČ P1. 

 

5 pro, 1 proti, 0 se zdržel hlasování 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 22/2019 bylo přijato. 

 

Dále předsedkyně Mgr. A. Počarovská seznámila přítomné s navrženým programem a vyzvala 

přítomné, aby se k němu vyjádřili, případně navrhli doplnění. K navrženému programu nebyly 

žádné připomínky ani nikdo nepožadoval jeho doplnění, proto předsedkyně Mgr. A. 

Počarovská dala hlasovat o navrženém programu: 

 

Pro program hlasovali: 

 

4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

Navržený program byl přijat. 

 

Ověřovatelkou zápisu byla předsedkyní Mgr. Počarovskou navržena členka FV ZMČ P1 Mgr. 

et Mgr. M. Smetanová. 

 

Pro navrženou ověřovatelku hlasovali: 

 

4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Ověřovatelka Mgr. et Mgr. M. Smetanová byla schválena. 
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Schválení zápisu z jednání výboru dne 28. 8. 2019  
Mgr. A. Počarovská vyzvala přítomné k připomínkám a doplnění zápisu z 28. 8. 2019. Nikdo 

z přítomných neměl připomínku k uvedenému zápisu, proto dala hlasovat o schválení zápisu. 

 
FV ZMČ P1 schvaluje zápis z jednání výboru dne 28. 8. 2019 dle přílohy.  

 
4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Zápis byl schválen. 
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Následně předsedkyně výboru přistoupila k projednávání prvního bodu programu. 

 

1. bod jednání: Informace dle usnesení č. 17/2019 ze 7. jednání 28. 8. 2019 ve věci 

poskytnutí seznamu neobsazených bytových jednotek včetně detailů o bytech 

(projednání) 
 

Předsedkyně Mgr. A. Počarovská uvedla bod jednání a předala slovo gesčnímu radnímu 

pro majetek Mgr. D. Bodečkovi, radnímu pro oblast majetku a bytové politiky. Mgr. Bodeček 

upozorňuje, že projednávaný materiál je neveřejný, pracovní a požádal přítomné, aby ho dále 

nešířili a aby s ním bylo nakládáno jako s důvěrným materiálem. Mgr. Bodeček komentuje 

předložený seznam neobsazených bytových jednotek (dále jen BJ) včetně detailů o bytech (stav 

k 10. 9. 2019). MČ P1 eviduje celkem 218 volných BJ, z nich některé jsou v prázdných domech. 

Z celkového počtu je cca 50 BJ určených k pronájmu jako stabilizační byty a sociální byty. 

Těchto 50 BJ by chtěl ještě navýšit o dalších 50 BJ ke stejnému účelu. Cca 20 BJ je vhodných 

k nastěhování. Do diskuze se postupně zapojují všichni přítomní. Předmětem projednávání 

tohoto bodu a celé diskuze je získat informaci, jakou výši finančních prostředků by musela MČ 

P1 vynaložit na jejich opravu a rekonstrukci. Mgr. Bodeček k tomuto uvádí, že přesné číslo 

není možné určit. Bylo by potřeba všechny tyto BJ obejít a zjistit v jakém jsou stavu a následně 

vyčíslit kolik cca finančních prostředků by bylo třeba na jejich opravu nebo rekonstrukci. 

 

MUDr. Votoček se dotazuje, jak je možné, že jsou v seznamu BJ s nulovou výměrou a 

na jakých jsou adresách. Mgr. Počarovská odpovídá, že se jedná o 3 BJ Senovážné nám. 17, P1 

ve 2. a 3. nadzemní podlaží. Ing. Kovářík vysvětluje přítomným, proč mají uvedenou nulovou 

výměru. Seznam je vygenerovaný z programu IDES. Při přenosu dat byly chybějící údaje o BJ 

nahrazeny slovy buď „neurčeno“ nebo „0“. Dům Senovážné nám. 17 byl navíc určený 

k rekonstrukci. Ing. Kovářík uvedl, že již v té době bylo zřejmé, že většina těchto bytů je 

nevyhovujících k bydlení dle stávajících norem, a tudíž nemělo žádný význam dělat 

pasportizaci těchto bytů.  

Dále se MUDR. Votoček dotazoval, kolik BJ přidělila Komise pro bydlení (BYKO) na 

svém jednání dne 18. 9. 2019. Předsedkyně Mgr. Počarovská požádala tajemnici FV ZMČ 

P1 J. Braunovou, aby tento údaj zjistila u tajemníka BYKO Ing. M. Kadlece a na příštím 

jednání informovala členy výboru. Na dotaz reaguje ještě Ing. Kovářík a uvádí, že 

pravděpodobně BYKO přidělila 6 BJ.  

Ing. Kovářík dále uvádí, že seznam obsahuje byty i v prázdných domech, které nikdy 

nebude možné opravit na BJ k bydlení jako např. Újezd 23, kde jsou příliš nízké stropy. Aby 

vznikl seznam prázdných BJ odpovídající realitě, je potřeba vydat pokyn pro OTMS, aby 

identifikovalo BJ, ze kterých nikdy nebude možné udělat byty a vyřadit je z předloženého 

seznamu (v IDES). 

Dále se členové výboru a další přítomní pozastavují nad způsobem členění BJ do 

kategorií, kolonka „Určení“. Ke konkrétní BJ je vždy přiřazena jedna kategorie (určení).  

Ke stabilizaci je určeno celkem 32 BJ, ale jsou rozděleny do jednotlivých kategorií: pro 

zaměstnance MČ P1, městskou policii, státní policii, školství, zdravotnictví.  Mgr. Počarovská 

navrhuje, aby byla pouze jedna kategorie Stabilizace, a jednotlivým typům byly přiřazeny 

počty/kvóty. Tato úprava by mohla omezit počet prázdných bytů a umožnit větší využitelnost 

zbývajících.  

Pro sociální účely je určeno 29 BJ. Z těchto 29 BJ určených na sociální účely je 

použitelných a volných pouze 9 sociálních bytů k nastěhování. Většina tj. cca 20 BJ je určených 
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k zásadní rekonstrukci. Na tomto příkladu je vidět, že počet bytů v jednotlivých kategoriích 

neodpovídá reálnému počtu volných bytů možných k bydlení.  

V seznamu BJ v kolonce „Poznámka“ je termínem „nutná oprava“ myšleno, že se jedná 

o zásadní (generální) opravu. K nutným opravám a zásadním rekonstrukcím BJ diskutují 

všichni přítomní. Některé BJ potřebují pouze klasické provozní opravy a tím pádem zůstávají 

v seznamu, ale nejsou odlišeny. Mgr. Počarovská navrhuje, aby kolonka „Poznámka“ byla 

vyplněna jasnými kategoriemi například: 

- provozní oprava – není potřebná žádná dokumentace (např. vymalování) 

- oprava – nutný malý projekt, ohláška 

- rekonstrukce – klasická rekonstrukce na stavební povolení např. zřízení sociálního 

zařízení 

 

Členové výboru v diskuzi konstatují, že mít 217 volných BJ je velmi nehospodárné. 

Bylo by potřeba ze seznamu vyčlenit byty k opravě a byty k celkové rekonstrukci (viz výše 

uvedený návrh) a ty zbylé v reálné a brzké době pronajmout. Náklady na opravy by se pak měly 

promítnout v plánu ekonomické činnosti a v případě, že se jedná o investiční akci, pak 

v rozpočtu investičního odd. Dále by se ze seznamu měly vyčlenit prostory, ze kterých nikdy 

byty ani nebudou např. Újezd 23. Mgr. et Mgr. Smetanová navrhuje projít všechny BJ, provést 

pasportizaci a následně podle výsledků prohlídek BJ rozdělit do jednotlivých kategorií.  

 

Dále se do diskuze přihlásil MUDr. Votoček s tím, že FV ZMČ P1 by se měl hlavně 

zabývat výší finančních prostředků potřebných k úpravám BJ (kolik bude potřeba naplánovat 

v ekonomické činnosti a kolik v rozpočtu MČ P1) a měl by vyzvat Mgr. Bodečka, aby do 

příštího jednání výboru tyto částky předložil. Na to reagoval Mgr. Bodeček s tím, že údaje 

týkající se potřeby finančních prostředků na opravy BJ vyžadoval předložit od OTMS, ale 

v současné době částku není možné vyčíslit.  

MUDr. Votoček dále uvedl, že by tato problematika měla být řešena v KOMA a BYKO. 

V této souvislosti Mgr. Bodeček uvádí, že mají novou představu, že by některé BJ (např. Černá 

10) byly nabídnuty zájemcům k rekonstrukci na vlastní náklady a OTMS by zrekonstruovalo 

společné prostory. 

 Slova se ujal Ing. Kovářík – při schvalování plánu výnosů a nákladů ekonomické 

činnosti by se mělo vycházet z takového seznamu, ve kterém bude uvedeno, co je možné 

v průběhu roku opravit. Z praxe ovšem vyplývá, že tyto seznamy obsahují to, co se plánuje 

opravit, ovšem tyto opravy se nikdy nerealizují/nerealizovaly v plném rozsahu.  

 

 Po delší diskuzi všech přítomných se ujala slova předsedkyně Mgr. Počarovská s tím, 

že doporučuje: 

- RMČ P1 ze seznamu volných BJ vyčlenit BJ k rekonstrukci, k opravě a k provozní 

opravě 

- RMČ P1 sloučit jednotlivá určení BJ ke stabilizaci (MČP1, MP, SP, školství, 

zdravotnictví) do jednoho určení „Stabilizace“ 

- ZMČ P1 oddělit správní činnost od pronajímání BJ - OTMS rozdělit na 2 

odbory/oddělení – ekonomický (majetkový) odbor/oddělení a správní (který by majetek 

MČ spravoval) 

 

V další diskuzi MUDr. Votoček požádal Mgr. Bodečka o vyčíslení nákladů na opravy 

BJ. Mgr. Bodeček znovu sděluje, že o toto vyčíslení opakovaně žádá OTMS. V současné době 

tuto částku není schopen nikdo odhadnout, jak už bylo řečeno dříve, Ing. Kovářík uvádí, že je 

potřeba kvantifikovat předpokládané náklady na rekonstrukce, na opravy a na provozní opravy 
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do 200 tis. Kč (není jich více než 20). Na slova Ing. Kovářík reagoval Mgr. Bodeček, že není 

snadné vyčíslit částku potřebnou k opravám BJ, neboť každý technik (6) má jiný názor a jinak 

posuzuje potřebnost oprav v BJ. Mgr. et Mgr. Smetanová navrhuje, že by technici, kteří budou 

posuzovat BJ, měli být instruováni, jak potřebnost oprav posuzovat. Mgr. Bodeček vysvětluje, 

že každý z techniků má na starosti cca 400 BJ. V tomto počtu nelze všechny BJ obejít a 

posuzovat jejich stav. Pro informaci udává, že v současné době má MČ 200 volných nebytů, 

což znamená značný únik příjmů. Mgr. Bodeček dále konstatuje, že v počtu 6 techniků není 

možné tento objem BJ a zároveň NP obsáhnout. Dále uvádí, že by se mělo vedení zamyslet nad 

posílením pracovníků v této oblasti. Na jeho slova reaguje Ing. Kovářík a uvádí, že na základě 

kontroly z MHMP budou pro rok 2020 v plánu výnosů a nákladů promítnuty i mzdové a 

provozní náklady na zaměstnance vykonávající ekonomickou činnost.  

 

 Následně předsedkyně Mgr. Počarovská ukončuje diskuzi a projednávání bodu 

s následujícími usneseními: 

 

FV ZMČ P1 doporučuje RMČ P1 zvážit oddělení BJ z kvót v kolonce „Poznámka“ na BJ 

k rekonstrukci, k opravě a k provozní opravě.  
 

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

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 23/2019 bylo přijato. 

FV ZMČ P1 žádá OTMS o sdělení částky nezbytné k rekonstrukci bytových a nebytových 

jednotek a nezbytné k opravám bytových a nebytových jednotek 

 

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

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 24/2019 bylo přijato. Kontrolní termín 31. 12. 2019 

Mgr. Počarovská žádá gesčního radního Mgr. Bodečka, aby do listopadového jednání FV 

ZMČ P1 (13. 11. 2019) byl z IDESu vygenerován a předložen obdobný seznam nebytových 

jednotek.  

  



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 

 
 

2. bod jednání: Informace dle úkolu z 5. jednání 15. 5. 2019 ke struktuře ÚMČ 

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

Praha 1 a procesním auditu (informace) 

 
Slova se ujala předsedkyně Mgr. A. Počarovská a informovala přítomné, že procesní 

audit není ještě uzavřený a RMČ Praha 1 by měl být předložený k projednání až na konci září. 

Tento bod bude znovu zařazen na program jednání výboru dne 13. 11. 2019. 

 

 

3. bod jednání: Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až srpen 2019 za hlavní 

a ekonomickou činnost (projednání) 
 

Slova se ujal Ing. Kovářík. Jako první okomentoval výsledek hospodaření ekonomické 

činnosti za sledované období. Výsledek ve výši 390 349 tis. Kč před zdaněním velmi dobře 

zajistí základ pro příjmovou část návrhu rozpočtu na rok 2020. Následně okomentoval plnění 

výnosů, které činí 73,48 % ke schválenému plánu. Na plnění výnosů se významně podílí výnos 

z nájmů (vyjma nájemného z BJ) a z prodejů. I ostatní výnosy jsou přeplněny. Náklady jsou 

plněny na 30,02 % ke schválnému plánu. Zvýšené náklady vykazují položky provozních záloh 

ul. Palackého (dáno dispozicí domu a jeho využitím na polikliniku) a provozních záloh 

v domech MČ bez ul. Palackého a ul. Janova. Naopak nižší náklady vykazuje položka oprav a 

údržby bytů, nebytů, celých domů a havarijní a provozní opravy. 

 

Dále pak přistoupil k okomentování příjmové části rozpočtu. Hospodaření rozpočtu MČ 

Praha 1 ve sledovaném období skončilo v přebytku 25 247 tis. Kč. Jedním z důvodů je nízké 

plnění kapitálových (investičních) výdajů. Investiční akce se převážně realizují v průběhu 

letních měsíců a ve 3. a 4. čtvrtletí jsou práce fakturovány. Vyšší čerpání se tedy očekává až ve 

II. pololetí roku. Dalším důvodem je plnění příjmů z pokut za špatné parkování. 

 

Jako poslední okomentoval výdajovou část rozpočtu. Čerpání ve všech ORJ odpovídá 

sledovanému období s výjimkou ORJ, ze kterých se vyplácejí granty (dotace) poskytované 

vybraným subjektům v různých oblastech (např. životní prostředí, sociální oblast apod.). Tyto 

dotace jsou vesměs vyplaceny v plné výši. Zvýšené čerpání je též zaznamenáno v platbách za 

hybridní poštu (ORJ 0903) za výzvy k úhradě pokut za špatné parkování. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu probíhala diskuze všech přítomných. Na dotazy 

odpovídal Ing. Kovářík. Následně se slova ujala předsedkyně Mgr. A Počarovská a 

projednávání bodu ukončila s následujícím závěrem: 

 

FV ZMČ P1 bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až srpen 2019 za 

hlavní a ekonomickou činnost 

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

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 25/2019 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 

 
 

4. bod jednání: Výstupy z jednání 

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

vyplývající z jednání: 

Tajemnice J. Braunová jménem předsedkyně Mgr. Počarovské: 

 do listopadového jednání FV ZMČ P1 konaného dne 13. 11. 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 2. 1., 28. 1., 27. 2. a 3. 4. 2019 na internetových stránkách MČ Praha 1 – 

úkol trvá 

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

internetových stránkách MČ P1 a následně zajistit jejich zveřejnění – úkol trvá 

 požádat tajemníka BYKO o informaci, kolik BJ přidělila BYKO na svém jednání 

18. 9. 2019 

 

Mgr. Počarovská: 

 informovat RMČ P1 o přijatém usnesení č. 23/2019 FV ZMČ P1 ve věci „zvážení 

oddělit BJ z kvót v kolonce „Poznámka“ na BJ k rekonstrukci, k opravě a 

k provozní opravě“ 

 informovat OTMS o přijatém usnesení č. 24/2019 FV ZMČ P1 ve věci „požadavku 

na sdělní částky nezbytné k rekonstrukci bytových a nebytových jednotek a 

nezbytné k opravám bytových a nebytových jednotek“ – kontrolní termín 31. 12. 

2019 

 požádat gesčního radního pro majetek Mgr. D. Bodečka, aby do listopadového 

jednání FV ZMČ P1 (13. 11. 2019) byl předložen z IDESu vygenerovaný obdobný 

seznam nebytových jednotek.  

 

 

  



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: Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV v.r. 

 

 

 

 

Přílohy: 

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

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

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

 

 

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 


