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Zápis z 14. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 7. 10. 2020 v zasedací 

místnosti ÚMČ P1 (č. dv. 212) 

 

 

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

 

Přítomni:  Ing. Tomáš Heres, předseda FV 

  Vojtěch Ryvola, místopředseda FV 

 Giancarlo Lamberti, člen FV  

 Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

 

Omluveni: Mgr. Amália Počarovská, místopředsedkyně FV 

 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

 Mgr. Patricia Cipro M. A., členka FV  

   

Neomluveni: xxx 

 

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

a majetkovou  

 

Hosté: xxx 

 

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: 0  

 

Ověřovatel Vojtěch Ryvola  byl schválen. 
 

 

Schválení zápisu z 13. jednání FV ZMČ P1 dne 9. 9. 2020 

 

Předseda Ing. Heres vyzval přítomné členy FV ZMČ P1, aby se vyjádřili k zápisu z 13. jednání, 

který byl tajemnicí výboru rozeslán všem členům. Nikdo z přítomných členů k zápisu neměl 

připomínky ani doplnění. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 57/2020 bylo přijato – zápis z 13. jednání FV ZMČ 

P1 dne 9. 9. 2020 byl schválen 

 

Předseda Ing. T. Heres přednesl navržený program a upozornil přítomné, že byl bod 6 Různé 

doplněn o materiál „Žádost o prominutí pohledávky u bytové jednotky č. 606/1 v 1. nadzemním 

podlaží domu č.p. 606, k.ú. Nové Město, Žitná 29, Praha 1 - bod 6b, který tajemnice výboru 

obdržela před jednáním výboru od OTMS. Následně vyzval přítomné, aby se k navrženému 
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programu vyjádřili. Nikdo k navrženému programu nevznesl žádné připomínky a doplnění, 

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

 

Pro program hlasovali: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

Program:  

1. Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ P1 pro rok 2020 (regresní 

úhrada) 

2. Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ P1 pro rok 2020 (navýšení 

příspěvků pro NNF, P1 - provozního a investičního 

3. 1. návrh rozpočtu MČ P1 na rok 2021, návrh plánu výnosů a nákladů ekonomické 

činnosti na rok 2021 

4. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených MČ P1 na rok 2021 a návrhy 

střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených MČ P1 na roky 

2022 – 2023 

5. Předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1 - 9/2020 

6. Různé:  

a. informace o termínu konání mimořádného jednání FV ZMČ P1 

b. žádost o prominutí pohledávky u bytové jednotky č. 606/1 v 1. nadzemním podlaží 

domu č.p. 606, k.ú. Nové Město, Žitná 29, Praha 1 - XXXXXXXXXXXX 

 

Takto upravený navržený program byl přijat. 

 

1. bod jednání - Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ P1 pro rok 2020 

(regresní úhrada) 

 

Projednávání bodu zahájil předseda Ing. Heres a uvedl, že materiál byl projednán a schválen 

Radou MČ Praha 1 dne 30. 9. 2020 usnesením UR20_1102. Seznámil přítomné s celou kauzou. 

Stát (MMR ČR) na základě soudního rozhodnutí odvolacího soudu uhradil škodu vzniklou 

z titulu nezákonného, či nesprávného úředního postupu Stavebního úřadu ÚMČ Praha 1 a nyní 

dle zákona požaduje tuto škodu ve výši 479 338,13 Kč uhradit po MČ Praha 1. MMR ČR podalo 

dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky. Dovolání nemá odkladný účinek. Jelikož 

promlčecí lhůta ze strany MMR ČR na uplatnění nároku je ze zákona 1 rok, požaduje úhradu 

od MČ Praha 1, aniž by MČ Praha 1 znala výsledek dovolání. O slovo se přihlásit Ing. Z. 

Kovářík, který doplnil, že v případě kladného výsledku budou uhrazené finanční prostředky 

MČ Praha 1 vráceny. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 58/2020 bylo přijato – Finanční výbor ZMČ Praha 1 

projednal a souhlasí s přesunem finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ P1 pro rok 

2020 dle přílohy tohoto usnesení. 
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2. bod jednání – Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ P1 pro rok 

2020 (navýšení příspěvků pro NNF, P1 – provozního a investičního) 

 

Projednávání bodu otevřel předseda Ing. Heres s tím, že MČ Praha 1 v červnu letošního roku 

požádala HMP o neinvestiční (provozní) dotaci pro příspěvkovou organizaci Nemocnici Na 

Františku ve výši 42 000 tis. Kč. HMP dosud o poskytnutí dotace nerozhodlo, proto je nutné 

navýšit provozní příspěvek pro NNF, P1 z rozpočtu MČ. Dále pak se ujal slova Ing. Kovářík. 

Ing. Kovářík upřesnil, že se jedná o přesun finančních prostředků z rezervy rozpočtu MČ P1 na 

rok 2020 na navýšení: 

 provozního příspěvku ve výši 10 000 tis. Kč – nemocnici bude poskytnut ve 2 splátkách 

po 5 000 tis. Kč (1. splátka v říjnu a 2. pak v listopadu t.r.) 

 investičního příspěvku na vybavení bariatrické chirurgie (přístroje pro obézní pacienty) 

ve výši 2 000 tis. Kč 

K tomuto bodu proběhla krátká diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení poděkoval 

předseda výboru Ing. Kováříkovi a projednávání bodu ukončil navrženým zněním usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 59/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

souhlasí s přesunem finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ P1 pro rok 2020 dle přílohy 

tohoto usnesení. 

 

3. bod jednání – 1. návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2021, návrh plánu výnosů a 

nákladů ekonomické činnosti na rok 2021 

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

první komentuje příjmovou část rozpočtu. Na sestavení 1. návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 

2021 má značný vliv plnění příjmů za rok 2020, které je velmi významně zasaženo 

koronavirovou pandemií. Objem dotačních vztahů v příjmové tř. 4 je navržen téměř ve stejné 

výši jako v roce 2020. Lze očekávat, že HMP ani MV ČR objemy dotačních vztahů nenavýší. 

Očekávaný hospodářský výsledek ekonomické činnosti umožňuje zapojit do rozpočtu roku 

2021 celkem 307 550 tis. Kč. Ve výdajové části návrhu rozpočtu na rok 2021 okomentoval 

ORJ, které zaznamenaly podstatné změny (ORJ 0515 – Zdravotnictví, ORJ 0904 – Mzdové 

prostředky a ORJ 0907 – Systému řízení a outsourcing). Dále uvedl, že 1. návrh rozpočtu na 

rok 2021 neobsahuje stavební investice. Ty budou zapracovány do 2. návrhu rozpočtu. Jako 

poslední okomentoval návrh plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti na rok 2021. Jako 

první se věnoval výnosům, pak krátce pohovořil o nákladech. Zde uvedl, že do 2. čtení plánu 

bude muset být zapracováno navýšení prostředků na platy zaměstnanců ekonomické činnosti 

z důvodu nárůstu počtu pracovníků. I na sestavení návrhu plánu ekonomické činnosti mají 

značný vliv dopady koronavirové pandemie. Po krátké diskuzi předseda Ing. Heres poděkoval 

Ing. Kováříkovi a ukončil projednávání bodu s následujícím usnesením. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
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Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 60/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 bere na vědomí 

1. návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2021, 1. návrh plánu výnosů a nákladů ekonomické 

činnosti na rok 2021 dle přílohy tohoto usnesení 

 

4. bod jednání – Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 

na rok 2021 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací 

zřízených MČ Praha 1 na roky 2022 – 2023 

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

více okomentoval návrhy rozpočtů ŠvP a ŠJ Čestice, Nemocnice Na Františku a Střediska 

sociálních služeb. Konstatoval, že takto sestavené rozpočty PO jsou již konečné, projednané a 

budou předloženy Radě MČ Praha 1 ke schválení. K tomuto bodu proběhla krátká diskuze 

všech přítomných. Po jejím ukončení poděkoval předseda výboru Ing. Kováříkovi a 

projednávání bodu ukončil navrženým zněním usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 61/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 bere na vědomí 

návrhy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 na rok 2021 a návrhy 

střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 na roky 

2022 – 2023 dle přílohy tohoto usnesení 

 

5. bod jednání – Předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1 - 9/2020  

 

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

jako první okomentoval příjmovou část předběžných výsledků hospodaření za leden až září 

2020. Na výši jejího plnění má značný vliv koronavirová pandemie. Převody z ekonomické 

činnosti jsou plněny zatím na 29 %. Vzhledem k procentu plnění výdajové části rozpočtu 

nebylo třeba vyšších převodů. Ve výdajové části rozpočtu okomentoval ORJ, ze kterých jsou 

vypláceny dotace (granty). Jejich čerpání je ve většině 100%. Vyšší čerpání též vykazuje ORJ 

0515 – Zdravotnictví, neboť PO NNF, P1 má vzhledem k situaci již téměř vyčerpaný příspěvek. 

Na dotazy přítomných k příjmové a výdajové stránce rozpočtu odpovídal Ing. Kovářík. 

Následně přistoupil k výsledkům hospodaření ekonomické činnosti. Lze očekávat, že 

hospodářský výsledek ekonomické činnosti bude vyšší, než byl předpoklad. Dále informoval 

přítomné, že v ekonomické činnosti došlo k navýšení počtu zaměstnanců o více než 4 úvazky, 

což je o více než 7 %, proto dojde k překročení plánu o cca 1 950 tis. Kč. Po krátké diskuzi 

předseda Ing. Heres poděkoval Ing. Kováříkovi. Projednávání bodu ukončil a přednesl 

navržené usnesení k bodu 5.  

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
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Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 62/2020 bylo přijato: 

 

a) FV ZMČ P1 bere na vědomí informaci o předběžných výsledcích hospodaření MČ 

Praha 1 za 1 - 9/2020 

b) FV ZMČ P1 doporučuje Radě MČ Praha 1 stanovit opatření vedoucí 

k efektivnější realizaci investic a oprav v rámci rozpočtu MČ Praha 1 a 

ekonomické činnosti 

 

6. bod jednání - Různé 

 

a) Informace o termínu konání mimořádného jednání FV ZMČ P1 

 

Předseda Ing. Heres vyzval tajemnici J. Braunovou, aby přítomné informovala o termínu 

konání mimořádného jednání výboru. Mimořádné jednání výboru se bude konat dne 18. 11. 

2020 (středa) v radní místnosti č. 212 od 16,00 hod. Ing. Kovářík konstatoval, že na programu 

tohoto jednání bude konečný (třetí) návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2021 a plán výnosů a 

nákladů ekonomické činnosti na rok 2021. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 63/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 stanovuje termín 

mimořádného jednání FV ZMČ P1 na 18. 11. 2020 od 16,00 hod. 
 

 

b) Žádost o prominutí pohledávky u bytové jednotky č. 606/1 v 1. nadzemním podlaží 

domu č.p. 606, k.ú. Nové Město, Žitná 29, Praha 1- p. XXXXXXXXXXXXX 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres. Krátce informoval přítomné o projednávané 

kauze. Jedná se o prominutí pohledávky za nájem od doby úmrtí syna tj. od 10. 2. 2020 ve výši 

17 124,- Kč (od data úmrtí 38 185,- Kč). Následně předal slovo Ing. Kováříkovi. V případě, že 

nepřechází nájemní smlouva na dědice a dědic nepřebírá majetek a závazky po zemřelém, jsou 

na základě usnesení o ukončení dědického řízení veškeré pohledávky za zemřelém odepsány 

úřední cestou. Na tuto pohledávku po p. XXXXXXXX se vztahuje výše uvedené. Tím pádem 

není třeba usnesení RMČ, ZMČ a FV ZMČ. Protože paní opatrovatelka zaslala finanční částku 

z části i za období po úmrtí p. XXXXXXXX, bude nutno rozhodnout o vrácení této částky RMČ 

na základě její žádosti. K tomuto bodu proběhla krátká diskuze všech přítomných. Po jejím 

ukončení předseda výboru Ing. Heres uzavřel projednávání bodu s tím, že není v kompetenci 

Finančního výboru ZMČ P1 k této kauze přijímat 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: Vojtěch Ryvola, místopředseda FV ZMČ Praha 1 v.r. 


