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Zápis z 10. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 13. 1. 2020 v zasedací 

místnosti ÚMČ P1 (č. dv. 212) 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. a ukončeno v 19,50 hod. ze zasedačky 

 

Přítomni:  Mgr. Amália Počarovská, předsedkyně FV 

  Ing. Jakub Stránský PhD., místopředseda FV 

                  Mgr. Patricia Cipro M. A., členka FV – dřívější odchod v 18,30 hod.  

  Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV  

 Mgr. Michal Vostřez, člen FV  

 

Omluveni: MUDr. Jan Votoček, místopředseda FV – jiné jednání 

 Jolana Braunová, tajemnice FV – nemoc 

 Ing Tomáš Heres, člen FV 

 

Neomluveni: xxxx 

 

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

a majetkovou -– dřívější odchod v 18,30 hod. 

Bc. Karel Kostroun, projektový manažer – přítomen od 18,15 – 19,00 hod. 

Mgr. Petr Vaněk, vedoucí OTMS – přítomen 17,15 – 18,30 hod. 

Ludmila Semerádová, Katastr Nové Město (část) – přítomna 17,15 – 17,35 

hod. 

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

investice a veřejné zakázky - nepřítomen 

  Čestmír Hrbáček, stálý host FV - nepřítomen 

 Vojtěch Ryvola, stálý host FV – nepřítomen 

 

Jednání řídila předsedkyně Mgr. Amália Počarovská. 

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

 

Ověřovatelem zápisu byl předsedkyní Mgr. Počarovskou navržen Mgr. Vostřez.  

 

Pro navrženého ověřovatele hlasovali: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1  

 

Ověřovatel Mgr. Vostřez byl schválen. 
 

Předsedkyně Mgr. Počarovská seznámila přítomné s navrženým programem a vyzvala 

přítomné, aby se k němu vyjádřili, případně navrhli jeho doplnění. Bylo navrženo toto pořadí 

bodů: 1, 2, 4, 8b, 8d, 8e, 7, 5, 3, 6. 

 

K navrženému programu nikdo z přítomných nevznesl žádné připomínky, proto předsedkyně 

Mgr. A. Počarovská dala hlasovat o změně bodů v programu: 

 

Pro upravený program hlasovali: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Upravený program byl přijat. 
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1. bod jednání -  Ověřit je nutno zápisy z 8. a 9. jednání FV ZMČ P1 

Schválení zápisů z 8. jednání výboru dne 19. 9. 2019 a z 9. jednání výboru dne 13. 11. 

2019   

Mgr. Počarovská předkládá oba dva zápisy, ověřovateli byli Mgr. Smetanová a Mgr. 

Stránský. 

Hlasování o tomto bodu: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Oba zápisy z jednání FV ZMČ P1 byly schváleny. 
 

5. bod jednání: Informace o pravidlech rozpočtového provizoria na rok 2020, finální 

verze rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2020 (Došlo k přesunutí pořadí bodů jednání.)  

Na prosincovém zastupitelstvu MČ P1 nebyl schválen rozpočet na rok 2020. Předsedkyně 

požádala o shrnutí, jaké to bude mít komplexně dopady. Jako důvod odložení schválení 

rozpočtu bylo uvedeno, že se musí počkat, až bude uzavřena kolektivní smlouva.  

Slova se ujal pan Ing. Kovářík. 

MČ Praha 1 nyní hospodaří podle rozpočtového provizoria ve výši 1/12 roku 2019 prostředků 

provozních i zahájených investičních akcí. V rozpočtovém provizoriu může MČ Praha 1 

samostatně fungovat do konce března 2020. 

Projednávání rozpočtu je navrženo do programu ZMČ Prahy 1 dne 21. ledna 2020. Odbory 

předložily tajemníkovi návrh Kolektivní smlouvy, a tyto změny se případně promítnou do 

rozpočtu. Na úpravu rozpočtu však zatím nejsou dány žádné návrhy.  K projednávanému bodu 

proběhla diskuse všech přítomných. Na dotazy odpovídal Ing. Kovářík. Mgr. Cipro vznesla 

dotaz, zda se požadavky Odborů týkaly mezd a jiných benefitů. Ing. Kovářík to jednoznačně 

potvrdil.  

4. bod jednání: Stanovisko k žádosti o prominutí nájemného za bytovou jednotku – 

neveřejný bod 

 

Mgr. Počarovská dala hlasovat o neveřejnosti tohoto bodu 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

Bylo odhlasováno, že projednávaný bod 4 bude neveřejný. 

 

Hlasování o přítomnosti přizvaných: Mgr. Vaněk, L. Semerádová, Ing. Kovářík 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

Bod jednání uvedla předsedkyně Mgr. Počarovská s tím, že vedoucí oddělení bytů a 

nebytových prostor OTMS p. Semerádová na konci listopadu 2019 požádala FV ZMČ P1 o 

stanovisko k prominutí nájemného za bytovou jednotku. Předsedkyně Mgr. Počarovská 

vyzvala Mgr. P. Vaňka, vedoucího OTMS, aby přítomné seznámil s projednávanou kauzou. 

Následovala diskuze. Dle platné vyhlášky dědic nemůže podat návrh dohody o ukončení 

nájmu zpětně k datu úmrtí nájemce. Vyhláška stanoví výpovědní lhůtu 2 měsíce. Mgr. 

Počarovská ukončila diskuzi a dala hlasovat o usnesení. 

 

FV ZMČ P1 doporučuje prominout nájemné ode dne 31. 7. 2019 - tzn. od nabytí právní 

moci rozhodnutí soudu o dědictví.  

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování 
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Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 26/2020 bylo přijato. 

 

8. b) bod jednání: Zásady privatizace s ohledem na kupní cenu  

Tento bod byl k projednávání doplněn Mgr. Počarovskou, materiál rozeslán elektronicky. 

Mgr. Počarovská uvádí, že v dosavadní praxi není znalecký posudek součástí důvodové 

zprávy pro zastupitelstvo a je v ní uvedena pouze konečná částka. Mgr. Vaněk uvedl, že ke 

každému prodeji je možno si stáhnout posudek z OTMS, kde je k dispozici. Do budoucna 

Mgr. Počarovská požaduje, aby byly posudky součástí usnesení pro jednání zastupitelstva.  

Mgr. Počarovská dále uvádí, že znalecké posudky rozlišují dva různé typy cen, 

administrativní tzv. vyhláškovou a cenu v daném místě a čase obvyklém. Mgr. Vaněk uvedl, 

že slevy z kupní ceny stanovují Zásady privatizace a rozhodnutí zastupitelstva. V okamžiku, 

kdy bude jasné, že půjde nějaký materiál do zastupitelstva v souvislosti s privatizací, není 

problém dát zastupitelům k dispozici odkaz na materiál na extranetu už z OTMS u prodeje 

majetku a OIN u veřejných zakázek. Podle názoru Mgr. Počarovské by v posudku měly být 

uvedeny obě ceny, aby mohli zastupitelé rozhodovat s péčí řádného hospodáře. Ing. Kovářík 

uvádí, že ne u všech typů majetku má smysl stanovovat ve znaleckém posudku všechny ceny. 

V současné době je privatizace pozastavena usnesením zastupitelstva UZ19_0025 ze dne 

29. 1. 2019, dle usnesení má být provedena analýza podkladů k privatizaci. Tato analýza má 

být k dispozici do konce dubna 2020. Nikdo ze zájemců nemá zákonný nárok na privatizaci, 

avšak v rámci dobrých mravů by bylo správné tyto byty doprivatizovat – z tohoto důvodu je 

prováděna analýza identifikující občany Městské části Praha 1, kteří dlouhodobě očekávají 

privatizaci bytů, v nichž bydlí, a vůči kterým by bezvýjimečné ukončení privatizace mohlo být 

nepřiměřeně tvrdé. V současnosti platí troje Zásady privatizace (z roku 1998 tzv. 1. nabídek, 

2013 tzv. 2. nabídek, 2014 tzv. Nové zásady), ke kterým existují příslušné seznamy (okruhy) 

bytů zařazených do privatizace. Zásady by se měly uplatňovat s péčí řádného hospodáře. Mgr. 

Vaněk, vedoucí odboru OTMS, uvádí, že jakýkoliv návrh na prodloužení platnosti zásad 

privatizace by nebyl v souladu se zásadami dobrého hospodáře.  

V průběhu projednávání bodu se rozpoutala dlouhá diskuze všech přítomných, ve které 

zazněly různé názory na zásady privatizace, znalecké posudky privatizovaných bytů a domů a 

AirBnB. Následně předsedkyně Mgr. Počarovská ukončila diskuzi i projednávání bodu se 

závěrem, že Finanční výbor se problematikou bude zabývat (jako poradní orgán 

zastupitelstva), pokud zastupitelstvo bude rozhodovat o privatizaci jednotlivých bytů. 
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8. d) bod jednání: Úkol z FV „Požadavek na částku k rekonstrukci“ 

Předsedkyně Mgr. Počarovská uvedla bod jednání s tím, že na dřívějších jednáních FV se 

diskutovalo o případném uvolnění prostředků na opravu bytového fondu v souvislosti 

s projednáváním rozpočtu MČ P1. Mgr. Počarovská konstatovala, že OTMS/OTPR 

Finančnímu výboru nemůže dodat relevantní podklady ke stanovení částky potřebné na 

rekonstrukci bytových prostor ve vlastnictví MČ P1, aniž by mělo konkrétní upřesnění, o 

které objekty se jedná. Agregovaně nelze tedy tuto částku ani řádově uvést, dle informace od 

p. J. Hudečka (vedoucího odd. OTPR): V případě oprav bytových a nebytových jednotek je 

cena vždy s ohledem na rozsah prací. U bytových jednotek se pohybujeme od cca 10 tis./m2 

do 30 tis./m2 /kompletní opravy podlah i s výměnou zásypů, nové omítky, elektroinstalace, 

plyn, topení, změna dispozice, potom se dostáváme k té horní hranici. U nebytových jednotek 

je to podobné, ale zde ještě řešíme vzduchotechniku, lapol, odhlučnění apod., ceny dle VŘ, 

Samozřejmě předpokládáme, že vše je v majetku MČP1. Dále jsou případy, kdy si vše řeší 

nájemce, ale to musí být vše ve smlouvě. Na slova paní předsedkyně reagoval Ing. Kovářík 

s tím, že MČ P1 má dostatek prostředků potřebných na rekonstrukci bytů. 

Aby bylo možno zjistit, v jaké výši jsou potřeba finanční prostředky na opravy bytů, je nutno 

konkretizovat objekty. FV nemá nyní dostatek informací, aby se mohl problematikou dále 

zabývat.  

FV ZMČ P1 bere na vědomí předložený seznam i komentář od pana Ing. Kováříka. 

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

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 27/2020 bylo přijato. 

8. e) bod jednání: Seznam prázdných bytových jednotek 

Mgr. Počarovská konstatovala, že OTMS předalo FV ZMČ P1 vyžádané podklady - seznam 

volných jednotek i s výměrou. V současné době se připravuje harmonogram pasportizace 

bytových jednotek, která bude obsahovat aktuální informace o stavu těchto prostor. 

FV ZMČ P1 bere na vědomí stávající seznam bytových jednotek a informaci o přípravě 

harmonogramu pasportizace bytových jednotek s termínem odevzdání 30. 4. 2020. 

 

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

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 28/2020 bylo přijato. 

 

3. bod jednání: Protokol o mimořádné kontrole vybraných úseků hospodaření se 

zaměřením na pověření přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly 

a vnitřního kontrolního systému MČ Praha 1 – opatření k odstranění nedostatků, 

zpráva o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou  

Mgr. Počarovská uvedla bod jednání a předala slovo Ing. Kováříkovi. Ing. Kovářík seznámil 

přítomné s protokolem o mimořádné kontrole provedené kontrolní skupinou odboru 

kontrolních činností MHMP. Zjištěné nedostatky byly zapracovány do opatření k odstranění 

nedostatků s termíny nápravy, se kterými byli seznámeni všichni dotčení vedoucí pracovníci. 

Po krátké diskuzi všech přítomných předsedkyně Mgr. A. Počarovská projednávání bodu 

ukončila se závěrem: 

 

FV ZMČ P1 bere na vědomí Protokol o mimořádné kontrole vybraných úseků hospodaření 

se zaměřením na pověření přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly 
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a vnitřního kontrolního systému MČ Praha 1 a opatření k odstranění nedostatků s termíny 

nápravy 

 

Po projednání tohoto bodu odcházejí Ing. Kovářík i Mgr. Patricia Cipro M. A v 18,30 hod. 
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2. bod jednání: Závěrečná zpráva auditu efektivity procesů – zahájení projektu 

realizace plánu změn na ÚMČ P1 - konečná informace 

Mgr. Počarovská uvedla bod jednání. Tento bod již byl na programu listopadového jednání 

FV ZMČ P1 a byl stažen z důvodu, že zpráva byla projednána v Radě MČ Praha 1 usnesením 

UR19_1065 ze dne 12. 11. 2019, tedy den před jednáním výboru. K tomuto bodu byl přizván 

Bc. Kostroun, kterému předala Mgr. Počarovská slovo. Bc. Kostroun velmi podrobně 

seznamuje členy FV ZMČ P1 se Závěrečnou zprávu auditu efektivity procesů, viz příloha. 

Dne 12. 11. 2019 bylo zahájeno napravování nedostatků v práci ÚMČ, harmonogram postupu 

do roku 2020. Ke konci roku 2019 začala setkání RAPL. K tomuto bodu proběhla velmi 

dlouhá diskuze všech přítomných, kterou ukončila Mgr. Počarovská s následujícím závěrem: 

FV ZMČ P1 se seznámil se zprávou o procesním auditu a zprávou o činnosti realizačního 

týmu a doporučuje ji projednat v ZMČ. FV žádá informaci o stavu realizačního týmu a 

plnění akčního plánu na dalším jednání FV ZMČ P1 dne 4. 3. 2020. 

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

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 29/2020 bylo přijato. 

7. bod jednání: Plán oprav svěřeného majetku v ekonomické činnosti 

FV bylo předloženo usnesení rady UR19_0958 Plán oprav svěřeného majetku. Slova se ujala 

Mgr. Počarovská a konstatovala, že vzhledem k nízkému čerpání finančních prostředků na 

opravy v ekonomické činnosti je nutné si vyžádat od OTMS aktuální informace o 

probíhajících projektech. Bez zdůvodnění, proč je čerpání oproti plánu tak nízké tzn. 

současného stavu, není možné v diskusi kompetentně pokračovat. Po krátké diskuzi 

projednávání bodu ukončila s následujícím závěrem: 

 

FV ZMČ P1 bere na vědomí předložené materiály a vzhledem k úrovni čerpání finančních 

prostředků na opravy žádá na příští jednání výboru pozvat vedoucího odboru OTMS Mgr. P 

Vaňka – požaduje zdůvodnit současný stav plnění. 

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

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 30/2020 bylo přijato. 

8. c) bod jednání: Energetický audit budov ve správě MČ 

Ing. Stránský PhD., kterého požádal radní Kučera prostřednictvím svého asistenta o vyjádření 

ve věci Energetického auditu budov ve správě MČ, informuje FV o možnostech a žádá FV o 

jeho vyjádření.  Energetický audit a Analýza potenciálu úspor vycházejí z prověření 

současného stavu nemovitostí ve správě MČ. Na základě těchto výsledků je možné uplatnit 

konkrétní návrhy následných úsporných opatření. Náklady spočteny členy FV zhruba ve výši 

cca 20 tis Kč/1 objekt. FV se s předloženými materiály seznámil a vzhledem k výši finančních 

nákladů na 1 objekt, by rád viděl konkrétní seznam budov, kterých by se Energetický audit a 

Analýza potenciálu úspor týkaly. 

 

FV ZMČ P1 se seznámil s předloženou žádostí. Považuje ji za prospěšnou ve smyslu 

dlouhodobých úspor a bere ji na vědomí. FV ZMČ P1 žádá o předložení seznamu budov, 

vybraných k realizaci projektu. 

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

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 31/2020 bylo přijato. 
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6. bod jednání: Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 12/2019 

Projednávání bodu uvedla předsedkyně Mgr. Počarovská. Materiál byl již projednán Radou 

MČ Praha 1 usnesením č. UR19_1208 z 16. 12. 2019. Tímto usnesením byl schválený odpis 

pohledávek z ekonomické činnosti ve výši do 100 tis. Kč. Odpis pohledávek nad 100 tis. Kč 

bude předložen k projednání na lednovém Zastupitelstvu MČ Praha 1. K tomuto bodu 

proběhla krátká diskuze všech přítomných. Po ukončení diskuze dala předsedkyně výboru 

hlasovat o navrženém usnesení. 

FV ZMČ Praha 1 doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválit odpis pohledávek  

 

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

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 32/2020 bylo přijato. 

 

9. bod jednání: Výstupy z jednání 

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

vyplývající z jednání: 

Předsedkyně Mgr. Počarovská: 

 doporučit Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválit odpis pohledávek z ekonomické 

činnosti 

 doporučit Zastupitelstvu MČ Praha 1 projednat zprávu o procesním auditu a 

zprávu o činnosti realizačního týmu 

 předložit informaci o stavu realizačního týmu a plnění akčního plánu na příští 

jednání FV ZMČ P1 dne 4. 3. 2020. 

 na příští jednání FV ZMČ P1 pozvat Mgr. P. Vaňka, vedoucího OTMS, aby 

zdůvodnil současný stav plnění probíhajících projektů 

 FV ZMČ P1 žádá o předložení seznamu vybraných budov, kterých by se 

Energetický audit a Analýza potenciálu úspor týkaly 

Tajemnice J. Braunová jménem předsedkyně Mgr. Počarovské: 

 Informovat vedoucí oddělení bytů a nebytů o přijatém usnesení č. 26/2020  

 

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

 

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

 

Zapsala: Adina Alena Kantorová, v zastoupení tajemnice FV ZMČ Praha 1 J. Braunové v.r. 

 

Ověřovatel: Mgr. Michal Vostřez, člen FV v.r. 

 

 


