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Zápis z 11. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 4. 3. 2020 v zasedací 

místnosti ÚMČ P1 (č. dv. 212) 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 16,00 hod. a ukončeno v 17,05 hod. 

 

Přítomni:  Ing. Tomáš Heres, předseda FV 

  Mgr. Amália Počarovská, místopředsedkyně FV 

  Vojtěch Ryvola, místopředseda FV 

                  Mgr. Michal Vostřez, člen FV – příchod 16,10 hod. 

 Giancarlo Lamberti, člen FV  

 

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

 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

 

Neomluveni: xxxx 

 

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

a majetkovou  

 

Jednání řídil předseda Ing. Tomáš Heres. Přivítal přítomné a konstatoval, že FV ZMČ P1 je 

usnášeníschopný. 

 

Ověřovatelkou zápisu byla předsedou Ing. Heresem navržena místopředsedkyně FV Mgr. 

A. Počarovská.  

 

Pro navrženou ověřovatelku hlasovali: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Ověřovatelka Mgr. Počarovská byla schválena. 
 

Předseda Ing. T. Heres seznámil přítomné s navrženým programem a vyzval přítomné, aby se 

k němu vyjádřili. K navrženému programu nikdo z přítomných nevznesl žádné připomínky, 

proto předseda Ing. T. Heres dal hlasovat o programu jednání: 

 

Pro program hlasovali: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Navržený program byl přijat. 

1. bod jednání - Volba místopředsedů Finančního výboru ZMČ P1 v souladu s čl. 1, 

bodem 7 JŘ výborů 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres, který je jeho předkladatelem. Usnesením ZMČ 

P1 č. UZ20_0121 ze dne 21. 1. 2020 byla zvolena (doporučena) místopředsedkyní výboru Mgr. 

Amália Počarovská a zvolen (doporučen) místopředsedou Vojtěch Ryvola. V souladu s čl. 1, 

bodem 7 JŘ výborů navrhl předseda Ing. Heres:  

 

1. na místopředsedu výboru Vojtěcha Ryvolu 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
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2. na místopředsedkyni výboru Mgr. Amálii Počarovskou 

Hlasování: 

Pro: 4  Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 33/2020 bylo přijato – oba navržení místopředsedové 

byli zvoleni 

2. bod jednání – Schválení zápisu z 10. jednání FV ZMČ P1 dne 13. 1. 2020 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres. Zápis z 10. jednání byl tajemnicí výboru rozeslán 

všem členům. Nikdo z přítomných členů k zápisu neměl připomínky. 
 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 34/2020 bylo přijato – zápis z 10. jednání FV ZMČ 

P1 dne 13. 1. 2020 byl schválen 

3. bod jednání – Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za rok 2019 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a předal slovo Ing. Z. Kováříkovi. Ten postupně 

okomentoval příjmovou část, výdajovou část rozpočtu a ekonomickou činnost. Odpovídal na 

dotazy všech přítomných. Po ukončení diskuze navrhl předseda Ing. Heres znění usnesení 

k tomuto bodu a dal hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 35/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 bere na vědomí 

výsledky hospodaření MČ P1 za rok 2019 

4. bod jednání – Finanční vypořádání MČ Praha 1 za rok 2019 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a předal slovo Ing. Z. Kováříkovi. Ing. Kovářík 

okomentoval finanční vypořádání dotací poskytnutých MČ P1 v r. 2019 nad rámec schváleného 

rozpočtu ze SR, rezortních ministerstev i z rozpočtu HMP. Po krátké diskuzi všech přítomných 

k tomuto materiálu navrhl Ing. Heres znění usnesení a dal o něm hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 36/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 bere na vědomí 

finanční vypořádání MČ P1 za rok 2019 

5. bod jednání – Předběžné výsledky hospodaření MČ P1 za leden až únor 2020 - 

informace 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a předal slovo Ing. Z. Kováříkovi. Ing. Kovářík 

krátce informoval přítomné o předběžných výsledcích hospodaření za leden a únor 2020. 

Okomentoval příjmovou a výdajovou část a v závěru ekonomickou činnost. Po krátké diskuzi 

všech přítomných konstatoval, že se jednalo pouze o předběžnou informaci. 
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6. bod jednání – NJ č. 577/101 v domě č.p. 577 v k. ú. Nové Město, Mezibranská 19 – 

žádost ve věci investic do NP č. 101 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres s tím, že navrhuje postoupit tuto kauzu k vyřízení 

Útvaru tajemníka ÚMČ P1 – Oddělení právnímu, kontroly a stížností a Finanční výbor bude 

žádat o zpětnou informaci. Následně proběhla krátká diskuze všech přítomných, po které 

předseda Ing. Heres navrhl usnesení a dal o něm hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 37/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 ukončuje bod 6 

„NJ č. 577/101 v domě č.p. 577 v k. ú. Nové Město, Mezibranská 19 – žádost ve věci investic 

do NP č. 101“ postoupením k vyřízení na Útvaru tajemníka ÚMČ P1 – Oddělení právnímu, 

kontroly a stížností s tím, že žádá o zpětnou informaci 

7. bod jednání – Jeruzalémská 9 - žádost nájemce BJ č. 3 o navrácení investic do 

provedené rekonstrukce 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a navrhl text usnesení, že Finanční výbor se 

nemůže z důvodu nekompetentnosti a na základě předložených podkladů touto kauzou zabývat 

a ukončuje projednávání postoupením k vyřízení na Odbor technické a majetkové správy ÚMČ 

Praha 1. K tomuto bodu krátce diskutovali všichni přítomní. Po ukončení diskuze dal předseda 

Ing. Heres hlasovat o navrženém usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 38/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 konstatuje, že 

se bodem 7 „Jeruzalémská 9 – žádost nájemce BJ č. 3 o navrácení investic do provedené 

rekonstrukce“ nemůže z důvodu nekompetentnosti a na základě předložených podkladů 

zabývat a ukončuje jeho projednávání postoupením k vyřízení na Odbor technické a 

majetkové správy ÚMČ Praha 1. 

8. bod jednání – NJ č. 618/101 v domě č.p. 618, k. ú. Staré Město, Dlouhá 14 – vypořádání 

pohledávek 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a navrhl text usnesení, že Finanční výbor se 

nemůže z důvodu nekompetentnosti a na základě předložených podkladů touto kauzou zabývat 

a ukončuje projednávání postoupením k vyřízení na Odbor technické a majetkové správy ÚMČ 

Praha 1. Proběhla krátká diskuze všech přítomných a po jejím ukončení dal předseda Ing. Heres 

hlasovat o navrženém usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 39/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 konstatuje, že 

se bodem 8 „NJ č. 618/101 v domě č.p. 618, k. ú. Staré Město, Dlouhá 14 – vypořádání 

pohledávek“ nemůže z důvodu nekompetentnosti a na základě předložených podkladů 

zabývat a ukončuje jeho projednávání postoupením k vyřízení na Odbor technické a 

majetkové správy ÚMČ Praha 1. 
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9. bod jednání – Různé: Zpráva o činnosti FV ZMČ P1 za II. pololetí 2019 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres. Nikdo z přítomných neměl ke zprávě o činnosti 

FV ZMČ P1 za II. pololetí 2019 připomínky ani dotazy. Předseda Ing. Heres dal hlasovat o 

schválení předložené zprávy. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 40/2020 bylo přijato – Zpráva o činnosti FV ZMČ 

Praha 1 za II. pololetí 2019 byla schválena. 

 

Dále se o slovo přihlásil p. Ryvola a požádal o zaslání seznamu volných bytových jednotek. 

Předseda Ing. Heres požádal tajemnici výboru, aby tento seznam zaslala novým členům 

Finančního výboru. 

 

Předseda Ing. Heres dále požádal tajemnici výboru, aby připravila harmonogram jednání FV 

ZMČ P1 na 2. pololetí 2020 a zarezervovala v těchto termínech místnost č. 212 (radní místnost). 

 

Na závěr Ing. Heres poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. 

 

 

Schválil: Ing. Tomáš Heres, předseda FV ZMČ Praha 1 v.r. 

 

 

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

 

 

Ověřovatelka: Mgr. Amália Počarovská, místopředsedkyně FV ZMČ Praha 1 v.r. 

 


