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Zápis z 12. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 10. 6. 2020 v zasedací 

místnosti ÚMČ P1 (č. dv. 212) 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 16,00 hod. a ukončeno v 18,50 hod. 

 

Přítomni:  Ing. Tomáš Heres, předseda FV 

  Mgr. Amália Počarovská, místopředsedkyně FV 

  Vojtěch Ryvola, místopředseda FV 

                  Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

 Giancarlo Lamberti, člen FV – příchod 16,15 hod. 

 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

 

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

  

Neomluveni: xxxx 

 

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

a majetkovou – dřívější odchod v 17,50 hod. 

 

Hosté: MUDr. Jan Votoček, radní  

Mgr. David Bodeček, předseda Kontrolního výboru ZMČ P1 – příchod 

v 16,30 hod. 

 

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

usnášeníschopný. 

 

Ověřovatelem zápisu byl předsedou Ing. Heresem navržen místopředseda FV Vojtěch Ryvola. 

 

Pro navrženého ověřovatele hlasovali: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1  

 

Ověřovatel V. Ryvola byl schválen. 
 

 

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

k němu vyjádřili. Předseda Ing. T. Heres navrhl sloučení diskuse u bodů 6, 7 a 8. Mgr. A. 

Počarovská vzhledem k avizovanému pozdějšímu příchodu Mgr. D. Bodečka, předsedy 

Kontrolního výboru navrhla předsunutí bodu 9 za bod 5. Dále k navrženému programu nikdo 

z přítomných nevznesl žádné připomínky, proto předseda Ing. T. Heres dal hlasovat o 

upraveném programu jednání: 

 

Pro program hlasovali: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Takto upravený navržený program byl přijat. 

 

 

1. bod jednání - Schválení zápisu z 11. jednání FV ZMČ P1 dne 4. 3. 2020 
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Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres. Zápis z 11. jednání byl tajemnicí výboru rozeslán 

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

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 41/2020 bylo přijato – zápis z 11. jednání FV ZMČ 

P1 dne 4. 3. 2020 byl schválen 

 

2. bod jednání - Účetní závěrka, závěrečný účet MČ P1 a výsledek hospodaření 

ekonomické činnosti včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ P1 za 

rok 2019, změna rozpočtu MČ P1 na rok 2020 

 

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

postupně okomentoval celý materiál. V úvodu se zaměřil na dosažený výsledek hospodaření 

hlavní činnosti za rok 2019, který bude použit ke změně rozpočtu MČ P1 pro rok 2020. 

Následně okomentoval návrh změny rozpočtu pro rok 2020. Dále pak okomentoval závěr 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2019, respektive opatření 

k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě. Jako poslední okomentoval dosažený 

hospodářský výsledek ekonomické činnosti po zdanění za rok 2019 a vyúčtování fondů MČ 

Praha 1 (Bezpečnostního, Sociálního a Zaměstnaneckého). Mgr. A. Počarovská vznesla 

požadavek, aby na prosincové jednání výboru byla předložena Zpráva o plnění opatření 

k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ 

Praha 1 za rok 2019. K tomuto bodu proběhla diskuze všech přítomných a po jejím skončení 

navrhl předseda Ing. Heres znění usnesení a dal hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 42/2020 bylo přijato: 

 

FV ZMČ P1 bere na vědomí: 

 

I. že byla sestavena účetní závěrka MČ Praha 1 za rok 2019, dle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. (v rozsahu: 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha – vše za hlavní a ekonomickou činnost, 

přehled o pohybu dlouhodobého majetku, přehled o změnách vlastního 

kapitálu, přehled o peněžních tocích, inventarizační zpráva – vše za MČ jako 

celek), která je tvořena přílohami č. 1 – 10 tohoto usnesení uloženými v OVO 

 

II. finanční vypořádání MČ Praha 1 k příspěvkových organizacím zřízeným MČ 

Praha 1 za rok 2019, které je přílohou č. 19 tohoto usnesení 

 

III. hospodaření s majetkem MČ Praha 1 za rok 2019, které je přílohou č. 20 

tohoto usnesení 
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IV. že 180 504 tis. Kč z rozpočtu roku 2019 bylo zapojeno do rozpočtu hlavní 

činnosti roku 2020 spolu s přesunem příslušných akcí při schvalování 

rozpočtu na rok 2020 usnesením UZ20_0124 ze dne 21. 1. 2020 

 

V. že 377 000 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2019 v ekonomické činnosti 

bylo zapojeno do rozpočtu roku 2020 položkou 4131 – převody z vlastních 

fondů hospodářské činnosti při schvalování rozpočtu na rok 2020 usnesením 

UZ20_0124 ze dne 21. 1. 2020 navrženého usnesení pro jednání ZMČ P1 

včetně příloh. 

 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 43/2020 bylo přijato: 

 

FV ZMČ P1 doporučuje ZMČ P1 schválit: 

 

I.  účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

II. celoroční výsledek hospodaření a závěrečný účet MČ Praha 1 za hlavní a 

ekonomickou činnost za rok 2019 dle přílohy č. 11 – 13 tohoto usnesení bez 

výhrad 

 

III. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2019, která 

je přílohou č. 14 tohoto usnesení uloženou v OVO a opatření k nápravě chyb 

a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ 

Praha 1 za rok 2019, které jsou přílohou č. 15 tohoto usnesení uloženou 

v OVO. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolní skupinou Odboru 

kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy 

 

IV. výsledky hospodaření účelových fondů MČ Praha 1 Bezpečnostního, 

Sociálního a Zaměstnaneckého dle příloh č. 16 – 18 tohoto usnesení uložených 

v OVO 

 

V. že 2 045 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2019 hlavní činnosti bude užito 

ke změně rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2020 

 

VI. změnu rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2020 dle příloh č. 21 – 23 tohoto usnesení 

navrženého usnesení pro jednání ZMČ P1 včetně příloh. 

 

 

 

Hlasování: 

Pro: 3   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 3 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 44/2020 bylo nepřijato - FV ZMČ P1 žádá o 

předložení Zprávy o plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o 

výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2019 na prosincové jednání výboru 
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3. bod jednání – Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1 – 5/2020 

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

okomentoval příjmovou část, která vykazuje nižší plnění v souvislosti s opatřeními při řešení 

krizové situace při šíření nového typu koronaviru. Nižší plnění ze stejného důvodu též vykazuje 

i výdajová část rozpočtu (běžné i kapitálové) a ekonomická činnost. V průběhu projednávání 

bodu odpovídal na dotazy všech přítomných. Po ukončení diskuze navrhl předseda Ing. Heres 

znění usnesení k tomuto bodu a dal hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 45/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 bere na vědomí 

výsledky hospodaření MČ P1 za 1 – 5/2020 (dle přílohy tohoto usnesení) 

 

4. bod jednání – Předpokládaný dopad opatření COVID 19 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres. Seznámil přítomné s přílohou usnesení RMČ 

Praha 1 UR20_0475 ze dne 5. 5. 2020 „Předpokládaný dopad opatření COVID 19. Jedná se o 

2 polohy: 1. dopad na rozpočet (hlavně ztráta příjmů z rozhodnutí hl. m. Prahy – poplatek za 

zábory veřejného prostranství – předzahrádky) a 2. dopad na ekonomickou činnost, který se 

projeví až v rozpočtu 2021. V předkladu se nepočítá s možnou dotací ze strany HMP pro 

Nemocnici Na Františku. K tomuto bodu proběhla dlouhá diskuze všech přítomných. Na podnět 

Mgr. A. Počarovské proběhla diskuze a následně požadavek na vypracování přehledu dopadů 

COVID 19 na pronajaté nebytové jednotky MČ Praha 1. Po ukončení diskuze všech přítomných 

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

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 46/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 bere na vědomí 

předpokládaný dopad opatření COVID 19 na hospodaření MČ Praha 1 dle přílohy tohoto 

usnesení a žádá Odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1 o předložení přehledu 

dopadů COVID 19 na pronajaté nebytové jednotky MČ Praha 1 na zářijové jednání výboru 

 

 

5. bod jednání – Železná 5/Kamzíkova 3, vše v k.ú. Staré Město, P1 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a seznámil přítomné s celou kauzou. K tomuto 

bodu proběhla dlouhá diskuze všech přítomných, po jejímž ukončení předseda výboru Ing. 

Heres navrhl znění usnesení a dal o něm hlasovat. 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 2 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 47/2020 bylo přijato 
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FV ZMČ P1 

Bere na vědomí: 

 

I. informaci k situaci ohledně vypořádání spoluvlastnických podílů o velikosti 

celkem id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o velikosti id. 

18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1  

 

 

Konstatuje, že 

I. členové ZMČ Praha 1 se při hlasování k materiálu - Koupě spoluvlastnických 

podílů o velikosti celkem id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je 

podíl o velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše v k. ú. Staré 

Město, Praha 1, na základě kterého bylo přijato usnesení č. UZ19_022, 

rozhodovalo na základě neúplných informací. 

 

II. MČ Praha 1 nemá alokované finanční prostředky na nákup, rekonstrukci a na 

vyrovnání zástavních práv, vázaných na předmětné nemovitosti v rozpočtu MČ 

Praha 1  

 

Doporučuje 

I. Zastupitelstvu MČ Praha 1 projednat revokaci usnesení Zastupitelstva MČ 

Praha 1 – č. UZ19_022, kterým byla schválena Koupě spoluvlastnických podílů 

o velikosti celkem id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o 

velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše v k. ú. Staré Město, 

Praha 1 

 

II. Zastupitelstvu MČ Praha 1, aby v případě příklonu k revokaci a změně názoru 

na koupi přesunulo změnou rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2020 finanční 

prostředky vázané na koupi a rekonstrukci předmětných nemovitostí do „rezervy 

bez určení – nepředvídané výdaje“ 

 

 

Vzhledem k tomu, že se předseda Kontrolního výboru Mgr. D. Bodeček dostavil na jednání 

Finančního výboru, pokračovalo projednávání bodů 6,7,8, u kterých byla sloučena diskuse dle 

původně navrženého programu. 

6. bod jednání – Podnět veřejnosti - p. J. T., občanky MČ P1, k pronájmu/výpůjčce 

NP Újezd 26 - zasedací místnost VIA - předáno z KV 

 

7. bod jednání – Podnět veřejnosti - p. JUDr. J. V., občana MČ P1 ve věci porušování 

povinnosti při správě cizího majetku  - Kozí 9 - předáno z KV 

 

8. bod jednání – Anonymní podnět k pronájmu nebytového prostoru na adrese 

Liliová 13 - předáno z KV 
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Projednávání bodů uvedl předseda Ing. Heres. Seznámil přítomné se statutem Finančního 

výboru a s jeho kompetencemi dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Následně 

proběhla sloučená diskuze k těmto bodům. 

 

k bodu 6 

Jedná se o výpůjčku pro Nadační fond Dar sluchu uzavřenou 07/2018 na dobu 2 let. Výpůjčka 

nyní končí, dalším využitím prostor se bude zabývat Rada MČ P1, bylo řešeno již na KOOS, 

z předložených podkladů nevyplývá, že by se tímto podnětem měl FV zabývat. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 1   Zdrželi se hlasování: 0 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 48/2020 bylo přijato - FV ZMČ P1 konstatuje, že se 

bodem „Podnět veřejnosti - p. J. T., občanky MČ P1, k pronájmu/výpůjčce NP Újezd 26 - 

zasedací místnost VIA“ nemůže na základě předložených podkladů a z důvodu, že tato 

problematika nespadá do kompetence Finančního výboru ZMČ Praha 1 zabývat, a ukončuje 

jeho projednávání. 

 

k bodu 7 

Jedná se o vnitřní spory v rámci SVJ, což není v kompetenci Finančního výboru. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 49/2020 bylo přijato - FV ZMČ P1 konstatuje, že se 

bodem „Podnět veřejnosti - p. JUDr. J. V., občana MČ P1 ve věci porušování povinnosti při 

správě cizího majetku - Kozí 9“ nemůže na základě předložených podkladů a z důvodu, že 

tato problematika nespadá do kompetence Finančního výboru ZMČ Praha 1 zabývat, a 

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

ÚMČ Praha 1 s tím, že žádá Odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1 o zpětnou 

informaci a na příští jednání výboru zajistit účast zástupce MČ Praha 1 v SVJ Kozí 9. 

 

k bodu 8 

U tohoto bodu není důvod, na jehož základě by se jím měl Finanční výbor zabývat. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 50/2020 bylo přijato - FV ZMČ P1 konstatuje, že se 

bodem „Anonymní podnět k pronájmu nebytového prostoru na adrese Liliová 13“ nemůže 

na základě předložených podkladů a z důvodu, že tato problematika nespadá do kompetence 

Finančního výboru ZMČ Praha 1 zabývat, a ukončuje jeho projednávání. 

9. bod jednání – Různé: NJ č. 577/101 v domě č.p. 577 v k.ú. Nové Město, 

Mezibranská 19 - žádost ve věci investic do MP č.191 - informace OPR 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres. Konstatoval, že se jedná o zpětnou informaci, 

kterou si Finanční výbor vyžádal na minulém jednání v rámci postoupení projednávaného bodu 
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na Oddělení právní, kontroly a stížností. Předmětem bodu byl požadavek na proplacení 

zhodnocení na majetku svěřeném MČ Praha 1 po ukončení nájmu nebytové jednotky a za 

situace, kdy bývalý nájemce dlužil. Přednesenou informaci vzali všichni přítomní na vědomí. 

 

 

 

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. 

 

 

Ověřovatel: Vojtěch Ryvola, místopředseda FV ZMČ Praha 1 v.r. 

 


