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Zápis z 9. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 13. 11. 2019 

v zasedací místnosti ÚMČ P1 (pitevna) 
 

 

Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. a ukončeno v 20,45 hod. 

 

 

Přítomni:  Mgr. Amália Počarovská, předsedkyně FV 

  Ing. Jakub Stránský PhD., místopředseda FV 

                  MUDr. Jan Votoček, místopředseda FV - příchod v 18,20 hod. 

                  Ing. Tomáš Heres, člen FV  

 Mgr. Michal Vostřez, člen FV - příchod v 18,00 hod. 

  Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV – dřívější odchod v19,30 hod. 

  Jolana Braunová, tajemnice FV 

 

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

  

Neomluveni: xxxxxxxxxx 

 

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

a veřejné zakázky  

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

a majetkovou 

  Čestmír Hrbáček, stálý host FV - nepřítomen 

 Vojtěch Ryvola, stálý host FV – nepřítomen 
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Jednání řídila předsedkyně Mgr. Amália Počarovská. 

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

 

Předsedkyně Mgr. Počarovská seznámila přítomné s navrženým programem a vyzvala 

přítomné, aby se k němu vyjádřili, případně navrhli doplnění. Předsedkyně Mgr. A. Počarovská 

navrhla stažení bodu 6) 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 z programu jednání s tím, že ostatní body jednání zůstanou v programu jednání tak, jak 

byly navrženy. K navrženému programu nebyly žádné další připomínky, proto předsedkyně 

Mgr. A. Počarovská dala hlasovat o upraveném programu: 

 

Pro upravený program o stažený bod 6)hlasovali: 

 

4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

Upravený program byl přijat. 

 

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

Ing. Jakub Stránský PhD.. 

 

Pro navrženého ověřovatele hlasovali: 

 

4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Ověřovatel Ing. Jakub Stránský PhD. byl schválen. 

 

Schválení zápisu z jednání výboru dne 19. 9. 2019  
Předsedkyně Mgr. A. Počarovská konstatovala, že vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu bude 

zápis z jednání výboru dne 19. 9. 2019 předložen členům výboru ke schválení na jednání 

v lednu 2020.  
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Následně předsedkyně výboru přistoupila k projednávání prvního bodu programu. 

 

1. bod jednání: 2. návrh rozpočtu a plán výnosů a nákladů ekonomické činnosti 

MČ Praha 1 na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 

2025 (projednání) 
 

 Projednávání bodu zahájila předsedkyně Mgr. Počarovská a seznámila přítomné 

s harmonogramem prací na návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2020 před jeho předložením 

na jednání ZMČ Praha 1 dne 17. 12. 2019.  

13. 11. 2019 Finanční výbor ZMČ Praha 1 

18. 11. 2019 pracovní setkání Zastupitelů MČ Praha 1 k návrhu rozpočtu 

26. 11. 2019 projednání návrhu rozpočtu v Radě MČ Praha 1 

29. 11. – 2. 12. 2019 (15 dní před předložením ZMČ) zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední 

desce 

17. 12. 2019 schválení na ZMČ Praha 1 (schválení je podmíněno schválením rozpočtu HMP na 

rok 2020) 

 

Následně předala slovo Ing. Kováříkovi. Ing. Kovářík jako první okomentoval 

příjmovou část rozpočtu. Především se zaměřil na změny ve 2. návrhu oproti 1. návrhu rozpočtu 

na rok 2020. Významné navýšení zaznamenala položka 4131 – Převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti. Navýšení o 73 211,2 tis. Kč z nerozdělených výsledků let minulých 

představuje pokrytí investičních výdajů (oddělení investičního) MČ Praha 1, které byly 

zapracovány až do 2. návrhu. 

V daňové třídě 1 okomentoval ponížení poplatků ze psů (pol. 1341) proti roku 2019, 

neboť počet psů na území MČ P1 neustále klesá. Navýšení zaznamenal poplatek ze vstupného 

(pol. 1344) z důvodu plánovaného většího počtu kulturních akcí na MČ Praha 1. V souvislosti 

s novou OZV o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou vydalo HMP došlo 

k zásadní změně ve třídě 1, a to k navýšení daně z nemovitých věcí (pol. 1511) téměř na 

dvojnásobek proti roku 2019.  

V nedaňové tř. 2 zaznamenala více, jak dvojnásobný nárůst pol. 2212. Jedná se o příjmy 

z pokut udělených Odborem dopravně správních agend za přestupky spáchané výhradně 

v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území MČ 

Praha 1. 

V průběhu projednávání příjmové části rozpočtu probíhala diskuze všech přítomných. 

Na jejich dotazy a připomínky odpovídal Ing. Kovářík. Po ukončení diskuze k této části 

rozpočtu Ing. Kovářík přistoupil ke komentování výdajové části rozpočtu MČ Praha 1 na rok 

2020. Postupně komentuje všechny organizační jednotky (ORJ). 

ORJ 0119 - Územní rozvoj - rozpočet na rok 2020 je stejný jako v rok 2019. K této 

ORJ nebyly žádné dotazy. 

ORJ 0213 – Životní prostředí – zde Ing. Kovářík upozornil na převod neinvestičních 

a investičních prostředků z r. 2019 do r. 2020 na zastínění pisoáru ve Vrchlického sadech. Proti 

roku 2019 byl rozpočet navýšen o 2 000 tis. Kč a převody z r. 2019. K této ORJ nebyly žádné 

dotazy. 

ORJ 0218 – Životní prostředí – investice – jako první se zaměřil na okomentování 

nových akcí v provozních výdajích na opravy a údržbu. Mgr. et Mgr. Smetanová se dotazuje 

na rozsah prací na akci „Parčík u Staronové synagogy (PO)“ ORG 140. Na její dotaz odpovídá 

Ing. Kovářík – jedná se o projektovou dokumentaci na oplocení a schůdky. Ing. Heres se 

dotazuje na položku „Udržovací náklady“. Na jeho dotaz reaguje Ing. Kovářík, jedná se o 

opravy a údržbu ještě nepředaného majetku. Ing. Heres požaduje přehled akcí, kterých se tato 
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položka týká. Ing. Kovářík uvádí, že požadovaný přehled bude zpracován a všichni zastupitelé 

ho obdrží před schvalováním rozpočtu na prosincovém jednání ZMČ. Další dotazy přítomných 

se týkaly akce „Opěrná zeď Kampa“. Ing. Kovářík vysvětluje, že se jedná o opravu, neboť 

nebude vystavěna nová zeď, ale stávající bude opravena a zpevněna. V investiční části 

okomentoval především nově zařazené akce. Na dotazy přítomných odpovídal Ing. Kovářík a 

Mgr. et Mgr. Brož. Po ukončení diskuze přistoupil k další ORJ. 

ORJ 0299 – Životní prostředí – granty (dotace) – navrhovaná částka je stejná jako 

pro rok 2019. Přibyla další oblast vyhlašovaného dotačního řízení, a to „ekologická výchova“. 

K této ORJ nebyly žádné dotazy. 

ORJ 0312 – Doprava – proti roku 2019 je rozpočet navýšen o 1 100 tis. Kč na 

konzultační, poradenské a právní služby z důvodu potřeby vypracování posudků, analýz 

nutných pro zavádění dopravních opatření na území MČ Praha 1. Toto navýšení komentuje 

nejen Ing. Kovářík, ale i Mgr. et Mgr. Brož. Ing. Heres požaduje doplnění položky 5166 - 

konzultační, poradenské a právní služby – rozpis plánovaných výdajů na této položce. Ing. 

Kovářík uvádí, že požadovaný rozpis obdrží před schvalováním rozpočtu na prosincovém 

jednání ZMČ. Ing. Jakub Stránský PhD. požaduje bližší vysvětlení položky „nepovolené 

reklamy“. Na jeho dotaz odpovídá Ing. Kovářík. Po kratší diskuzi všech přítomných Ing. 

Kovářík přistoupil k další ORJ. 

 ORJ 0318 – Doprava – investice – nejprve Ing. Kovářík komentoval provozní výdaje 

ORJ 0318 – opravy a údržbu. Ing. Heres požaduje přehled akcí, kterých se týká položka 

„Udržovací náklady“. Ing. Kovářík přislíbil, že tuto informaci obdrží v požadovaném termínu 

(před schvalováním rozpočtu na ZMČ). Ing. Kovářík dále podrobněji komentuje jak nové akce, 

tak i akce, které přecházejí z r. 2019 do r. 2020. Předsedkyně Mgr. Počarovská požaduje 

vysvětlit rozdíl mezi položkou „Chodníkový program“ v ORJ 0318 a položkou „Oprava a 

údržba chodníků – malé díry“ v ORJ 0312. Rozdíl mezi těmito dvěma položkami vysvětluje 

Ing. Kovářík. „Chodníkový program“ jsou opravy celých ulic a „Oprava a údržba chodníků – 

malé díry“ jsou opravy drobných děr v chodnících MČ Praha 1. Na dotaz Ing. Herese k akci 

„Jungmannova ulice“ ve věci opětovného rozkopání ulice odpovídá Mgr. et Mgr. Brož. Celá 

akce probíhá v koordinaci s TSK, proto došlo k dalším úpravám ulice. Slova se opět ujal Ing. 

Kovářík a komentuje nově zařazené akce do rozpočtu ORJ 0318. Ing. Heres se dotazuje, proč 

jsou některé akce jmenovité a některé obecné, jako např. „Výsuvné sloupky“. Požaduje rozpis 

lokalit. Na jeho dotaz odpovídají Ing. Kovářík a Mgr. et Mgr. Brož. Konkrétní lokality jsou 

uvedené v komentáři. Ing. Kovářík vyzval přítomné k dalším dotazům. K oblasti dopravy již 

nebyly dotazy, proto přistoupil k následující ORJ. 

 ORJ 0416 – Sport – v této ORJ jsou krom výdajů na sport rozpočtovány i finanční 

prostředky na spolupráci s partnerskými městy a na zahraniční vztahy. Proti roku 2019 došlo 

k mírného ponížení. Ing. Heres požaduje podrobnější rozklíčování položky 5169 – nákup 

ostatních služeb. Ing. Kovářík vysvětluje, že se jedná o zajištění sportovních akcí pro obyvatele 

MČ Praha 1. Protože nebyly další dotazy, přistoupil k další ORJ. 

ORJ 0417 – Školství – v oblasti školství okomentoval příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím, ostatní náklady v oblasti školství např. na dětská hřiště v majetku 

obce, spolufinancování projektu v programu OP VVV MAP II, Praha 1. Dále upozornil 

přítomné na změnu v poskytování „Odměn zaměstnancům škol a školských zařízení“. Ing. 

Heres požadoval bližší vysvětlení. Změna v poskytování „Odměn zaměstnancům škol a 

školských zařízení“ spočívá v tom, že tyto finanční prostředky, jak tomu bylo v minulých 

letech, se již neposkytují formou daru přímo z rozpočtu MČ, ale jsou převáděny na jednotlivé 

příspěvkové organizace formou příspěvků. Po kratší diskuzi k této ORJ přistoupil Ing. Kovářík 

k následující ORJ. 
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ORJ 0418 – Školství – investice – Ing. Kovářík postupně komentuje provozní výdaje 

na opravy a údržbu, nové akce a akce přesunuté z roku 2019 pokračující v r. 2020. Stejným 

způsobem okomentoval investiční část. Po krátké diskuzi všech přítomných přešel k další ORJ. 

ORJ 0499 – Granty pro oblast škol. a volného času – tyto granty byly nejvíce 

navýšeny oproti roku 2019. K této ORJ nebyly dotazy a tudíž přešel k další ORJ. 

ORJ 0514 – Sociální oblast – sociální oblast byla navýšena ve třech položkách oproti 

roku 2019. Nejvýznamnější položkou je příspěvek příspěvkové organizaci Středisko sociálních 

služeb, a to z důvodu navýšení mzdových prostředků v souvislosti s vládním nařízením. K této 

ORJ nebylo dalších dotazů. 

ORJ 0515 – Oblast zdravotnictví – v oblasti zdravotnictví Ing. Kovářík komentuje 

především výši provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Nemocnici Na Františku. 

Ke snížení příspěvku proti roku 2019 došlo z důvodu jejího převodu na organizaci zřízenou 

hlavním městem Prahou. Plánované finanční prostředky souvisí s dořešením zbytkové 

příspěvkové organizace po převodu hlavní činnosti Nemocnice Na Františku. Ing. Heres se 

dotazuje na položku „NNF-OPP Pól růstu-navigační systém - 5% spolufinancování MČ“. Na 

dotaz Ing. Heres odpověděl Ing. Kovářík. Jedná se o povinné 5% spolufinancování projektu 

z OPP PR. Projekt stále běží, MČ ručí pouze za 5% spolufinancování, za čerpání dotace si ručí 

statutární zástupce (ředitel) nemocnice. Ing. Kovářík dále informoval přítomné o postupu 

předávání nemocnice, které se bude řešit na mimořádném jednání ZMČ Praha 1 dne 28. 11. 

2019. Předsedkyně Mgr. Počarovská vznesla dotaz na Ing. Kováříka, proč není v rozpočtu ORJ 

0515 naplánováno financování polikliniky Palackého. Ing. Kovářík vysvětluje přítomným, že 

poliklinika Palackého je dům, ve kterém jsou jednotlivé nebytové prostory pronajímány shodou 

okolností všechny, jako ordinace lékařů. Příjmy z pronájmů jsou tedy výnosem ekonomické 

činnosti a správa celého domu je nákladem ekonomické činnosti. Po další krátké diskuzi přešel 

ke komentování další ORJ. 

 ORJ 0518 – Oblast zdravotnictví – investice – zde jsou rozpočtovány investiční 

finanční prostředky na rekonstrukci kotelny a horkovodu v objektu Nemocnice Na Františku. 

Ing. Kovářík vysvětluje přítomným, že objekt nemocnice zůstane majetkem MČ Praha 1, i když 

nemocnice bude předána HMP. K této ORJ nebyly další dotazy. 

 ORJ 0554 – Protidrogová prevence – v této ORJ došlo v návrhu rozpočtu na rok 2020 

k navýšení o 100 tis. Kč oproti roku 2019 na terénní programy a Fixpoint. K této ORJ nebyly 

dotazy. 

 ORJ 0599 – Granty protidrogová pol., soc. oblast a zdravotnictví – o slovo se 

přihlásit MUDr. Votoček s tím, že tato ORJ měla být navýšena o 1 000 tis. Kč na granty 

v oblasti zdravotnictví. Ing. Kovář i Mgr. et Mgr. Brož MUDr. Votočkovi přislíbili, že částka 

bude zapracována do materiálu na pracovní setkání zastupitelů k návrhu rozpočtu MČ Praha 1 

na rok 2020 dne 18. 11. 2019. Další dotazy ani připomínky k této ORJ nebyly. 

ORJ 0615 – Obchod, služby a cestovní ruch – rozpočet byl ponížený o 800 tis. Kč. 

K této ORJ nebyly žádné dotazy. 

ORJ 0650 – Vnější vztahy – navrhovaný objem finanční prostředků na rok 2020 se 

nemění a zůstává stejný jako v roce 2019. Došlo pouze k drobné změně ve struktuře rozpočtu, 

více finančních prostředků je naplánováno na vydávání magazínu. K této ORJ nebyly žádné 

dotazy. 

ORJ 0655 – Kultura – Ing. Kovářík komentuje ponížení rozpočtu r. 2020 oproti 

rozpočtu roku 2019. Důvodem je nastavení nových pravidel pro spolupořadatelství. S ohledem 

na tuto změnu byla položka „Spolupořadatelství“ ponížena. O tuto částku byly navýšeny Granty 

pro oblast kultury. 

ORJ 0699 – Granty pro oblast kultury, na ochranu kulturního dědictví a na 

podporu spolkové činnosti – zdejší rozpočet byl navýšen v oblasti grantů v kultuře, viz. 
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komentář u ORJ 0655. K těmto dvěma ORJ nebyly dotazy, proto Ing. Kovářík přistoupil k další 

ORJ. 

ORJ 0751 – Prevence kriminality – Ing. Kovářík seznámil přítomné s provozními 

výdaji oblasti prevence kriminality. Tato oblast je o 500 tis. Kč vyšší než v roce 2019, a to o 

převod 500 tis. Kč z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2020 na podporu technického 

vybavení PČR (nákup osobních automobilů). Finanční prostředky v investiční oblasti se 

částečně převádějí z rozpočtu roku 2019 do r. 2020 na dopravní opatření a MKS. Ing. Heres 

vznesl dotaz, zda jsou v těchto investičních přesunech zapracovány i investice pro JSDH. Tyto 

finanční prostředky jsou zapracovány v přesunech ORJ 0903 – Hospodářská správa. Žádné 

další dotazy k této ORJ nebyly. 

ORJ 0816 – Pohřebnictví – zdejší rozpočet je navýšený oproti rok 2019 o 100 tis. Kč 

z důvodu zvýšených nákladů na pohřby osamělých zemřelých na území MČ Praha 1. Tyto 

náklady jsou pak zpětně refundovány MMR ČR. K této ORJ nebyly žádné dotazy. 

ORJ 0818 – Bytové hospodářství – nejprve Ing. Kovářík okomentoval provozní 

výdaje, jejich výše je stejná jako v r. 2019. V investiční části se pak zaměřil na převáděné akce 

z r. 2019 a následně na nové akce. Předsedkyně Mgr. Počarovská se vznesla dotaz k převáděné 

akci „Půdní byty“ a k novým akcím „Senovážné nám. 10 – byty – rekonstrukce (PD)“ a „Černá 

10 – byty – rekonstrukce (PD)“. Její dotazy zodpověděl Ing. Kovářík. Akce „Půdní byty“ je 

akce pokračující. Další 2 akce jsou nové a v rozpočtu jsou pouze finanční prostředky na 

projektovou dokumentaci. K této ORJ nebyly další dotazy, proto přistoupil k následující ORJ. 

ORJ 0820 – Nákup nemovitostí a technické zhodnocení – Ing. Kovářík seznámil 

přítomné s návrhem rozpočtu v této ORJ. Nikdo z přítomných neměl k návrhu rozpočtu dotazy 

ani připomínky. 

ORJ 0899 – Granty na obnovu domovního fondu – v návrhu rozpočtu na rok 2020 

zatím nejsou naplánovány žádné finanční prostředky. Ing. Kovářík uvedl, že tato oblast bude 

ještě řešena. Mgr. et Mgr. Brož se přihlásil o slovo a konstatoval, že se zvažuje nastavení 

nových pravidel pro poskytování těchto dotací a následně budou do návrhu rozpočtu 

zapracovány příslušné finanční prostředky. K této ORJ nebyly další dotazy.  

ORJ 0903 – Hospodářská správa – Ing. Kovářík postupně okomentoval běžné i 

kapitálové výdaje. U běžných výdajů upozornil na ty, které jsou určené na konkrétní agendu a 

jsou označené podpoložkou. Jedná se o výdaje pro oddělení participace a na Jednotné kontaktní 

místo. MUDr. Votoček vznesl dotaz proč položka „zkoušky odborné způsobilosti“ vykazuje 

nulovou hodnotu. Na jeho dotaz odpovídá Ing. Kovářík - „zkoušky odborné způsobilosti“ jsou 

hrazeny z dotace poskytnuté MČ z rozpočtu HMP. Tuto dotaci obdrží MČ Praha 1 v první 

polovině kalendářního roku. V návrhu rozpočtu kapitálových výdajů je počítáno s opravou 

minimálně jednoho výtahu v budově úřadu. K návrhu rozpočtu této ORJ proběhla krátká 

diskuze všech přítomných.  

ORJ 0904 – Mzdové prostředky – Ing. Kovářík přistoupil k okomentování oblasti 

mzdových prostředků. V návrhu rozpočtu na rok 2020 jsou mzdové prostředky navýšeny 

v souladu s nařízením vlády. Současně je však celková částka nižší proti roku 2019. Na základě 

zprávy z dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za leden až červen 2019 byla alikvótní 

část mzdových nákladů (na platy a ostatní zákonné odvody) na zaměstnance vykonávající 

ekonomickou činnosti zapracována do nákladů plánu ekonomické činnosti na rok 2020.  

ORJ 0907 – Systémy řízení a outsourcing – návrh rozpočtu na rok 2020 je nižší oproti 

roku 2019. Ing. Kovářík uvádí, že významný pokles je u položky „maintenance“. Důvodem je 

úhrada těchto výdajů v r. 2019 dle smluvních ujednání na několik let dopředu. 

ORJ 0909 – Právní služby – v návrhu rozpočtu vznikla položka „právní služby 

opatrovníka“. Z této položky budou i nadále hrazeny právní služby opatrovníka pro Odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví a Odbor živnostenský a nově i zajištění stejných služeb pro 

Odbor občansko-správních agend. 



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 

 

ORJ 0918 – Hospodářská správa – investice – finanční prostředky se přesouvají 

z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2020 na případné dílčí rekonstrukce objektu. Ing. 

Kovářík uvádí, že se jedná o rezervu. O slovo se přihlásil Mgr. et Mgr. Brož s tím, že je 

uvažováno o krátkodobém pronájmu budovy. MČ by zaplatila základní sítě. Do diskuze se dále 

nikdo nepřihlásil, proto Ing. Kovář přistoupil k okomentování předposlední ORJ. 

ORJ 1005 – Všeobecná pokladní správa – Ing. Kovářík krátce okomentoval výdaje 

této ORJ. Předsedkyně Mgr. Počarovská požadovala vysvětlit zkratku „FV“ a v textu jí vypsat. 

Ing. Kovářík uvedl, že se jedná o „finanční vypořádání“ a zkratka bude do materiálu pro jednání 

rady a zastupitelstva rozepsána. Dále uvedl, že v této ORJ je naplánována rezerva rozpočtu MČ 

Praha1 

ORJ 1095 – Zaměstnanecký fond – Ing. Kovářík krátce zmínil výši částky převáděné 

z rozpočtu MČ Praha 1 do Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 s tím, že více okomentuje u 

bodu 2 programu, ve kterém jsou předloženy návrhy rozpočtů jednotlivých fondů. 

Další dotazy k návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2020 nebyly, proto přešel 

k okomentování další části návrhu rozpočtu, a to k přehledu převodů nevyčerpaných 

finančních prostředků z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2020. Postupně okomentoval 

všechny převáděné akce, jak neinvestiční, tak investiční. K této části návrhu rozpočtu nebyly 

žádné dotazy, pouze připomínky k rozepsání některých zkratek. Ing. Kovářík ubezpečil 

přítomné, že požadované úpravy budou do materiálu pro jednání rady a zastupitelstva 

zapracovány. 

Plán výnosů a nákladů ekonomické činnosti na rok 2020 – Ing. Kovářík jako první 

okomentoval předpokládaný hospodářský výsledek ekonomické činnosti, který je nižší než by 

v roce 2019. Důvodem je zvýšení nákladů o mzdové náklady na pracovníky zabývající se 

ekonomickou činností MČ Praha 1. Jedná se o část pracovníků OTMS a FIN. O stejnou částku 

byly poníženy výdaje u ORJ 0904 – Mzdové prostředky v návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 

2020. Tato změna byla provedena na základě zprávy z dílčího přezkoumání hospodaření MČ 

Praha 1 za leden až červen 2019. 

Ve výnosové části plánu zmínil klesající tendenci u nájmů z bytových prostor (klesá 

průměrná cena za 1 m2). Naopak u nájmů z nebytových jednotek výnosy neustále rostou 

(pronajímá se více nebytových jednotek za vyšší ceny). V oblasti prodejů pak zůstal jediný 

výnos, a to z prodeje rozestavěných půdních bytů.  

V nákladové části okomentoval podrobněji provozní náklady na objekt Palackého, na 

ostrahu, platby správcovské firmě. Odměny správcům v domech MČ Praha 1 zůstávají dle 

požadavku OTMS ve stejné výši jako v roce 2019. Naopak se navyšují platby SVJ v souvislosti 

s nárůstem plateb v jednotlivých SVJ do fondů oprav. Další nárůst nákladů způsobilo zapojení 

mzdových nákladů na zaměstnance do plánu, jak už bylo vysvětleno. Jako poslední 

okomentoval položky „Oprav a udržování“. Tabulka s plánovanými opravami bude 

předložena členům Finančního výboru na lednovém jednání výboru. V průběhu 

projednávání návrhu plánu ekonomické činnosti na rok 2020 probíhala diskuze všech 

přítomných. 

Po ukončení diskuze přistoupil k poslední části tohoto bodu, a to k návrhu 

střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025. Zpracování střednědobého výhledu 

rozpočtu je zákonná povinnost. Metodiku zpracování výhledu stanoví MHMP s tím, že položky 

transferů jsou přesně stanovené MHMP. K výhledu rozpočtu nebyly žádné připomínky ani 

dotazy, proto Ing. Kovářík projednávání návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2020 ukončil. 

Předsedkyně Mgr. Počarovská poděkovala Ing. Kováříkovi a uvedla 2. bod jednání výboru. 
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2. bod jednání: Návrhy rozpočtů fondů MČ Praha 1 na rok 2020 – Bezpečnostního, 

Sociálního, Zaměstnaneckého a Fondu pro veřejný prostor (projednání) 

 
Předsedkyně Mgr. Počarovská předala slovo Ing. Kováříkovi, který postupně 

okomentoval návrhy rozpočtů všech 3 fondů MČ Praha 1. 

ORJ 1097 – Bezpečnostní fond – Ing. Kovářík seznámil přítomné s příjmovou i 

výdajovou částí navrhovaného rozpočtu fondu. K návrhu rozpočtu diskutovali všichni přítomní. 

Diskuse se vedla především k položce „Kamerový systém, prevence kriminality1 – služby“ 

v hodnotě 4 500 tis. Kč. Z diskuse vyplynul požadavek na podrobnější rozklíčování této 

položky, neboť není zřejmé, na co budou prostředky vynaloženy. Z podnětu Ing. Herese 

vyplynul dále požadavek na doplnění důvodové zprávy do materiálu pro jednání 

zastupitelstva o seznam (přehled) kamer, ke kterým se vztahují výdaje z položky 

„kamerový systém“ a kolik bylo v této oblasti čerpáno v roce 2018 a 2019. Dále se v diskuzi 

hovořilo o možnosti navýšení odměn pro strážníky MP a přesunutí prostředků z položky 

„Kamerový systém, prevence kriminality – služby“. K tomuto dotazu Ing. Kovářík uvedl, že je 

možné na jednání zastupitelstva navrhnout změnu v rozpočtu fondu.  

ORJ 1096 – Sociální fond – Ing. Kovářík komentuje příjmovou a výdajovou část 

navrženého rozpočtu fondu. Tento fond nemá žádné pravidelné příjmy a dle potřeby je dotován 

z rozpočtu MČ Praha 1. K tomuto fondu nebyly žádné dotazy. 

ORJ 1095 – Zaměstnanecký fond – Ing. Kovářík seznámil přítomné s návrhem 

rozpočtu tohoto fondu. Do diskuze se přihlásil Mgr. et Mgr. Brož, který uvedl, že tento návrh 

není konečný a že se pravděpodobně budou ještě měnit některé benefity. Ing. Kovářík dále 

uvádí, že fond je každoročně dotován z rozpočtu MČ Praha 1. Jako poslední okomentoval 

jednotlivé benefity a navržená „Pravidla pro hospodaření se Zaměstnaneckým fondem pro rok 

2020“. Žádné další dotazy k návrhu rozpočtu fondu nebyly. 

Fond pro veřejný prostor MČ Praha 1 – slova se ujal Mgr. et Mgr. Brož. Seznámil 

přítomné se záměrem zřídit nový fond. Jeho příjmem by byly dary od filmařských společností. 

S tím souvisí nastavení pravidel pro příjem těchto darů. Výdaje fondu pak budou směřovat do 

3 oblastí: 

a) zvelebení veřejných ploch v MČ Praha 1 

b) posílení komunitního života v MČ Praha 1 v souvislosti s veřejným prostorem 

c) kulturní a vzdělávací akce, tělovýchova a sport v souvislosti s veřejným prostorem 

Ke zřízení nového fondu nebyly žádné dotazy, proto předsedkyně Mgr. Počarovská 

projednávání bodu ukončila 

  

                                                           
1 Technicko-materiální zabezpečení v oblasti prevence kriminality – zabezpečení klidu a veřejného pořádku 
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3. bod jednání: Návrhy rozpočtů na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtů 

na roky 2021 – 2022 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 (projednání) 

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

Kovářík stručně seznámil přítomné s návrhy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených MČ 

Praha 1. Schvalování rozpočtů je zákonná povinnost zřizovatele a rozpočty příspěvkových 

organizací schvaluje rada. Rozpočet příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku nebude 

zatím schvalován z důvodu převodu této organizace na HMP. V průběhu projednávání bodu 

probíhala diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení předsedkyně Mgr. Počarovská 

poděkovala Ing. Kováříkovi a uvedla další bod jednání. 

 

4. bod jednání: Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až říjen 2019 za hlavní 

a ekonomickou činnost (informace) 
 

 Ing. Kovářík stručně okomentoval výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až říjen 

2019. Přítomné upozornil na dosažený výsledek ekonomické činnosti za sledované období, 

který bude překročený. Předsedkyně Mgr. Počarovská ukončila projednávání bodu a uvedla 

další bod jednání. 

 

5. bod jednání: Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu MČ 

Praha 1 – oddělení investičního pro rok 2019 (informace) 
 

 Ing. Kovářík seznámil přítomné s materiálem, který byl předložen RMČ Praha 1 

k projednání dne 12. 11. 2019 a byl schválený usnesením UR19_1062.  

 

6. bod jednání: Různé 

a) informace tajemníka BYKO o přidělených BJ na jednání komise 18. 9. 2019 

 
 Tajemnice FV ZMČ Praha 1 J. Braunová informovala MUDr. Votočka o počtu 

přidělených bytových jednotek na jednání BYKO dne 18. 9. 2019. Doporučeno ke schválení 

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu ze sociální rezervy bylo pouze v jednom případě. 

 

b) harmonogram jednání FV ZMČ Praha 1 na 1. pololetí 2020 
 

 Tajemnice FV ZMČ Praha 1 J. Braunová seznámila přítomné s návrhem harmonogramu 

jednání FV ZMČ Praha 1 na 1. pololetí 2020. S navrženými termíny souhlasili všichni členové 

výboru. Harmonogram jednání je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněn na internetových 

stránkách MČ Praha 1 a na extranetu MČ Praha 1, sekci Finanční výbor. 
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6. 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: 

 Dle požadavku Ing. Herese před schvalováním rozpočtu na prosincovém jednání ZMČ 

zaslat elektronicky e-mailem všem zastupitelům přehled akcí, kterých se týká položka 

„Udržovací náklady“ v ORJ 0218 a 0318.  

 Dle požadavku Ing. Herese před schvalováním rozpočtu na prosincovém jednání ZMČ 

zaslat elektronicky e-mailem rozpis plánovaných výdajů na položce 5166 v ORJ 

0312  

 ORJ 1097 – Bezpečnostní fond - do důvodové zprávy materiálu pro jednání 

zastupitelstva doplnit seznam (přehled) kamer, ke kterým se vztahují výdaje 

z položky „kamerový systém“ a kolik bylo v této oblasti čerpáno v roce 2018 a 

2019. 

 Na lednové jednání výboru předložit členům výboru tabulku s plánovanými 

opravami v ekonomické činnosti 
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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: Ing. Jakub Stránský PhD., místopředseda FV v.r. 

 

 

 

 

Přílohy: 

1) 2. návrh rozpočtu a plán výnosů a nákladů ekonomické činnosti MČ Praha 1 na rok 

2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025 

2) Návrhy rozpočtů fondů MČ Praha 1 na rok 2020 - Bezpečnostního, Sociálního, 

Zaměstnaneckého a Fondu pro veřejný prostor 

3) Návrh rozpočtů na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2021-2022 

příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 

4) Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až říjen 2019 - příjmy 

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

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

5) Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 1 - oddělení 

investičního pro rok 2019 

6) Harmonogram jednání FV ZMČ na 1. pololetí 2020 

 

 

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 


