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Zápis z 13. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 9. 9. 2020 v zasedací 

místnosti ÚMČ P1 (č. dv. 212) 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 16,00 hod. a ukončeno v 17,45 hod. 

 

Přítomni:  Ing. Tomáš Heres, předseda FV 

  Vojtěch Ryvola, místopředseda FV 

 Giancarlo Lamberti, člen FV  

 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

 

Omluveni: Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

  Mgr. Amália Počarovská, místopředsedkyně FV 

 

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

 

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

a majetkovou  

 

Hosté: Mgr. Petr Vaněk, vedoucí OTMS 

 MUDr. Jan Votoček, radní 

 

 

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

usnášeníschopný. 

 

 

Ověřovatelem zápisu byl předsedou Ing. Heresem navržen člen FV Giancarlo Lamberti. 

 

Pro navrženého ověřovatele hlasovali: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Ověřovatel G. Lamberti byl schválen. 
 

 

Předseda Ing. T. Heres přednesl navržený program a vyzval přítomné, aby se k němu vyjádřili. 

Předseda Ing. T. Heres navrhl předřadit bod 6 za bod 3 a sloučit rozpravu k těmto bodům. Dále 

navrhl sloučit rozpravu u bodům 5 a 7 původního návrhu programu. Nikdo další k navrženému 

programu nevznesl žádné připomínky, proto předseda Ing. T. Heres dal hlasovat o upraveném 

programu jednání: 

 

Pro program hlasovali: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Takto upravený navržený program byl přijat. 
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1. bod jednání - Schválení zápisu z 12. jednání FV ZMČ P1 dne 10. 6. 2020 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres. Zápis z 12. 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. 51/2020 bylo přijato – zápis z 12. jednání FV ZMČ 

P1 dne 10. 6. 2020 byl schválen 

 

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

povinnosti při správě cizího majetku - SVJ Kozí 9 - zpětná informace OTMS 

Projednávání bodu zahájil předseda Ing. Heres a jelikož se jedná o vyžádanou informaci k bodu 

postoupeného na minulém jednání FV ZMČ P1 na OTMS, předal slovo Mgr. P. Vaňkovi, 

vedoucímu OTMS. Mgr. Vaněk uvedl, že se s p. J. V. sešel na domluvené schůzce. MČ Praha 

1 však žádné pochybení v účetnictví SVJ Kozí 9 neshledala. Do fondu oprav MČ P1 platí 

pravidelně a od SVJ Kozí každý rok dostává vyúčtování, která jsou v pořádku. Do diskuze 

k tomuto bodu se zapojili všichni přítomní. Na jejich dotazy odpovídali Mgr. Vaněk, Ing. 

Kovářík a MUDr. Votoček. Po jejím ukončení předseda výboru poděkoval Mgr. Vaňkovi za 

shrnutí informací. Na závěr konstatoval, že k tomuto bodu nebude FV ZMČ P1 přijímat 

usnesení, neboť se jednalo pouze o informaci – není v pravomoci FV ZMČ P1 řešit účetnictví 

SVJ - problematiku SVJ Kozí 9 řeší OTMS.  

 

 

3. bod jednání – Dopad opatření COVID-19 - přehled dopadů na hospodaření 

MČ Praha 1 zpracovaný OTMS - pronajaté nebytové jednotky MČ Praha 1  

4. bod jednání – Informace k dopadům COVID-19 do rozpočtu MČ Praha 1 a do 

plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti na rok 2020 

K těmto bodům byla sloučena rozprava. 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a předal slovo Mgr. Vaňkovi, vedoucímu OTMS. 

Mgr. Vaněk seznámil přítomné s dopady COVID-19 do plánu výnosů a nákladů ekonomické 

činnosti roku 2020 - slevy na nájmech, již ukončené nájmy a předpoklad dalších ukončených 

nájmů. K tomuto bodu se rozvinula krátká diskuze všech přítomných. Na dotazy odpovídal 

Mgr. Vaněk.  

 

 

Následně Ing. Kovářík okomentoval materiál, který projednala Rada MČ Praha 1 na svém 

jednání dne 8. 9. 2020 usnesením UR20_1029. Informoval přítomné o dopadech COVID-19 do 

rozpočtu MČ Praha 1 a do plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti na rok 2020. Uvedl, že 

MČ Praha 1 obdržela z rozpočtu HMP dotaci na výdaje spojené s pandemií COVID-19, která 

je již vyčerpána téměř v 100% výši. Z důvodu zpomalení plnění investic nebylo zatím nutné 

dělat změnu rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2020. Ve výnosové části ekonomické činnosti též 

nedošlo k razantnímu propadu. Propad vykazují předpisy plateb z důvodu 3 měsíčních odkladů 

nájmů. Dalším důvodem je ukončení některých nájemních smluv, které se nedaří obnovit. 

V průběhu projednávání tohoto bodu probíhala diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení 
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poděkoval předseda výboru Ing. Kováříkovi za shrnutí a projednávání bodu ukončil navrženým 

zněním usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 52/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 bere na vědomí  

Informaci k dopadům COVID-19 do rozpočtu MČ Praha 1 a do plánu výnosů a nákladů 

ekonomické činnosti na rok 2020 dle přílohy tohoto usnesení 

 

 

5. bod jednání – Zásady a harmonogram pro tvorbu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 

2021 včetně návrhu směrných hodnot (limitů) pro tvorbu rozpočtu 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres s tím, že materiál byl projednán RMČ Praha 1 

dne 25. 8. 2020 usnesením UR20_0942. Následně předal slovo Ing. Z. Kováříkovi, který 

přítomné postupně seznámil s celým materiálem – se zásadami pro sestavení návrhu rozpočtu 

na rok 2021, harmonogramem, navrženými příjmy, limity výdajů a s návrhem plánu výnosů a 

nákladů ekonomické činnosti. Při projednávání harmonogramu pro zpracování návrhu rozpočtu 

požádal pana předsedu o svolání mimořádného jednání FV ZMČ P1 cca na polovinu listopadu. 

Pan předseda požádal tajemnici p. J. Braunovou o zajištění termínu jednání a místnosti. Na toto 

jednání bude předložen k projednání 3. návrh rozpočtu na rok 2021. V rámci projednávání 

limitů výdajů upozornil na navýšení rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Nemocnici Na 

Františku, Praha 1. Důvodem tohoto navýšení je skutečnost, že MČ Praha 1 v letošním roce 

neobdrží provozní dotaci z rozpočtu HMP pro tuto organizaci. Dále uvedl, že na příští jednání 

výboru bude předložen materiál na uvolnění finanční prostředků z rezervy rozpočtu pro NNF, 

P1. O slovo se přihlásila Mgr. et Mgr. M. Smetanová s dotazem, jaká jsou pravidla pro 

uvolňování finančních prostředků z rezervy rozpočtu. Ing. Kovářík přislíbil rozeslat pravidla 

pro uvolňování prostředků z rezervy rozpočtu všem přítomným. V průběhu projednávání bodu 

probíhala diskuze všech přítomných. Na dotazy odpovídal Ing. Kovářík. Předseda Ing. T. Heres 

poděkoval Ing. Kováříkovi a přednesl navržené usnesení k tomuto bodu. 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 53/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 bere na vědomí 

zásady a harmonogram pro tvorbu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2021 včetně návrhu 

směrných hodnot (limitů) pro tvorbu rozpočtu dle přílohy tohoto usnesení 

 

 

6. bod jednání – Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2020, 

informace o mezitímní účetní závěrce MČ Praha 1 a o mezitímních účetních 

závěrkách příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 sestavených 

k 30. 6. 2020  

7. bod jednání – Předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1 - 8/2020  
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K těmto bodům byla sloučena rozprava. 

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

jako první okomentoval výsledky hospodaření za 1. pololetí 2020, informaci o mezitímní účetní 

závěrce MČ Praha 1 a informace o mezitímních účetních závěrkách příspěvkových organizací 

zřízených MČ Praha 1 sestavených k 30. 6. 2020. Materiál byl projednán Radou MČ Praha 1 

dne 8. 9. 2020 usnesením UR20_1028. Následně bude předložen k projednání Zastupitelstvu 

MČ Praha 1 dne 16. 9. 2020 a účetní závěrka MČ Praha 1 sestavená k 30. 6. 2020 jako 

informace. V příjmové části rozpočtu okomentoval nízké plnění třídy 1. Plnění běžných výdajů 

odpovídá sledovanému období, kapitálové výdaje vykazují nízké čerpání. Do konce roku 

dosáhnout maximálně cca 35 až 40 %. Pravděpodobně tedy nebude nutné příjmy nahrazovat. 

Jako poslední okomentoval výsledky ekonomické činnosti. K výsledkům hospodaření za 

1. pololetí 2020 proběhla krátká diskuze všech přítomných. Na dotazy odpovídal Ing. Kovářík.  

 

Dále přistoupil k okomentování předběžných výsledků hospodaření za leden až srpen 2020 a 

odpovídal na dotazy přítomných. 

 

Po ukončení diskuze předseda Ing. T. Heres poděkoval Ing. Kováříkovi a přednesl navržené 

usnesení k bodu 6. K bodu 7 nebude FV ZMČ P1 přijímat usnesení, neboť se jednalo pouze o 

předběžnou informaci. 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 54/2020 bylo přijato - FV ZMČ P1 bere na vědomí 

výsledek hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2020, informace o mezitímní účetní závěrce 

MČ Praha 1 a mezitímních účetních závěrkách příspěvkových organizací zřízených MČ 

Praha 1 sestavených k 30. 6. 2020 – dle přílohy tohoto usnesení 

 

 

8. bod jednání Zpráva o činnosti FV ZMČ P1 za 1. pololetí 2020 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres s tím, že Zpráva o činnosti FV ZMČ Praha 1 za 

1. pololetí 2020 byla rozeslána spolu pozvánkou všem členům výboru a bude předložena 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 jako informace pro zastupitele. Nikdo z přítomných ke zprávě neměl 

připomínky, proto předseda Ing. Heres navrhl znění usnesení a dal o něm hlasovat.  

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 55/2020 bylo přijato – Finanční výbor Zastupitelstva 

MČ Praha 1 schvaluje Zprávu o činnosti FV ZMČ P1 za 1. pololetí 2020 dle přílohy tohoto 

usnesení a ukládá tuto zprávu předložit ZMČ Praha 1 jako informaci. 

Odpovídá: Jolana Braunová, tajemnice FV ZMČ Praha 1 
 

 

9. bod jednání – Různé: Návrh harmonogramu jednání FV ZMČ P1 na rok 2021 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a předal slovo tajemnici výboru, která seznámila 

přítomné s návrhem harmonogramu jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 na rok 2021. 

Termíny byly stanoveny s ohledem na termíny jednání Zastupitelstev MČ Praha 1. 
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K navrženým termínům nebyly žádné připomínky, proto předseda Ing. Heres navrhl znění 

usnesení a dal o něm hlasovat.  

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 56/2020 bylo přijato – Finanční výbor Zastupitelstva 

MČ Praha 1 stanovuje termíny jednání FV ZMČ Praha 1 dle přílohy tohoto usnesení 

 

 

 

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: Giancarlo Lamberti, člen FV ZMČ Praha 1 v.r. 

 


