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Zápis z 15. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 4. 11. 2020 v zasedací 

místnosti ÚMČ P1 (č. dv. 212) 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 16,00 hod. a ukončeno v 17,30 hod. 

 

Přítomni:  Ing. Tomáš Heres, předseda FV 

  Vojtěch Ryvola, místopředseda FV 

 Giancarlo Lamberti, člen FV  

 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

 

Omluveni: Mgr. Amália Počarovská, místopředsedkyně FV 

 Mgr. Patricia Cipro M. A., členka FV  

  Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

 

Neomluveni: xxx 

 

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

a majetkovou – omluven 
 

 MUDr. Jan Votoček, radní 

 

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 člen FV Giancarlo Lamberti. 

 

Pro navrženého ověřovatele hlasovali: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Ověřovatel Giancarlo Lamberti byl schválen. 
 

Schválení zápisu z 14. jednání FV ZMČ P1 dne 7. 10. 2020 

 

Předseda Ing. Heres vyzval přítomné členy FV ZMČ P1, aby se vyjádřili k zápisu z 14. 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. 64/2020 bylo přijato – zápis z 14. jednání FV ZMČ 

P1 dne 7. 10. 2020 byl schválen 
 

Předseda Ing. T. Heres přednesl navržený program jednání, který byl rozeslán všem členům 

výboru. Navrhl, aby program byl doplněn o bod 4. Různé – a) Usnesení RMČ Praha 1 

UR20_1286 – Záměr na úpravu nájemních vztahů spočívající v poskytnutí slevy pro 

provozovny občanské vybavenosti, kulturních zařízení a zajišťování veřejného stravování a bod 

4. Různé – b) Informace o zrušení konání mimořádného jednání FV ZMČ P1 dne 18. 11. 2020. 
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Vyzval přítomné, aby se k navrženému 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. Rozpočet příspěvkové organizace zřízené MČ P1 Nemocnice Na Františku, Na 

Františku 8, Praha 1 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 

2. Žádost o stanovisko Finančního výboru ZMČ P1 - splátkový kalendář na dlužné 

nájemné a služby, XXXXXX, Štěpánská 1677/20, Praha 1 

3. Úhrada soudního sporu se společností Salamander ČR, spol. s r.o., Praha 1, Národní 

973/41 

4. Různé:  

a) Usnesení RMČ Praha 1 UR20_1286 – Záměr na úpravu nájemních vztahů 

spočívající v poskytnutí slevy pro provozovny občanské vybavenosti, 

kulturních zařízení a zajišťování veřejného stravování  

b) Informace o zrušení konání mimořádného jednání FV ZMČ P1 dne 18. 11. 2020 

 

Takto upravený navržený program byl přijat. 

 

1. bod jednání - Rozpočet příspěvkové organizace zřízené MČ P1 Nemocnice Na 

Františku, Na Františku 8, Praha 1 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na 

roky 2021-2022 

 

Projednávání bodu zahájil předseda Ing. Heres a uvedl, že rozpočet příspěvkové organizace 

Nemocnice Na Františku pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022 byl 

sestaven a předložen Radě MČ Praha 1 ke schválení na základě výsledků jednání s hlavním 

městem Prahou. Rada MČ Praha 1 tento rozpočet schválila svým usnesením č. UR20_1255 ze 

dne 3. 11. 2020. K tomuto bodu proběhla diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení 

předseda Ing. Heres přednesl navržené usnesení, o kterém dal hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 65/2020 bylo přijato – FV ZMČ Praha 1 bere na 

vědomí schválený rozpočet příspěvkové organizace zřízené MČ P1 Nemocnice Na Františku, 

Na Františku 8, Praha 1 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 dle 

UR20_1255 ze dne 3. 11. 2020 a souhlasí s takto sestaveným rozpočtem a střednědobým 

výhledem. 

 

2. bod jednání – Žádost o stanovisko Finančního výboru ZMČ P1 - splátkový 

kalendář na dlužné nájemné a služby, XXXXXXXX, Štěpánská 1677/20, Praha 1 

 

Projednávání bodu otevřel předseda Ing. Heres a seznámil přítomné s důvody podání žádosti 

paní Š. Šebkové o splátkový kalendář. V průběhu projednávání bodu ke kauze diskutují všichni 
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přítomní. Po ukončení diskuze předseda Ing. Heres přečetl navržené usnesení, o kterém dal 

následně hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 66/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 bere na vědomí 

žádost XXXXXXXXXXXX, nar. XXXX o uzavření dohody o splátkách na dlužném nájemném 

vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu ev. č. 22 o vel. 3+1 v 1. nadzemním podlaží 

domu č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20 Praha 1 na více než 18 splátek, projednal 

tuto žádost a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 její schválení. 
 

3. bod jednání – Úhrada soudního sporu se společností Salamander ČR, spol. s r.o., 

Praha 1, Národní 973/41 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a seznámil přítomné s rozsudkem Obvodního 

soudu pro Prahu 1 ve věci soudního sporu MČ P1 se společností Salamander ČR, spol. s r.o., 

Národní 973/41, Praha 1, Staré Město. O slovo se přihlásil MUDr. J. Votoček, který podrobněji 

vysvětluje celou kauzu. Materiál, kterým byl navržen přesun finančních prostředků na úhradu 

plnění vyplývajícího z tohoto rozsudku, projednala a schválila Rada MČ Praha 1 dne 3. 11. 

2020 usnesením č.UR20_1289. Po krátké diskuzi předseda Ing. Heres ukončil projednávání 

bodu s následujícím usnesením. 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 67/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 bere na vědomí 

výsledek soudního sporu se společností Salamander ČR, spol. s r.o. a souhlasí s přesunem 

finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ P1 pro rok 2020 dle přílohy tohoto usnesení. 

 

4. bod jednání - Různé 

 

a) UR20_1286 ze dne 3. 11. 2020 - Záměr na úpravu nájemních vztahů spočívající v 

poskytnutí slevy pro provoz občanské vybavenosti, kulturních zařízení a zajišťování 

veřejného stravování – slevy 50% na 6 měsíců 

 

Předseda Finančního výboru Ing. Heres uvedl bod jednání. Materiál byl projednán a schválen 

na RMČ Praha 1 dne 3. 11. 2020 výše uvedeným usnesením. Přítomné seznámil se záměrem 

MČ P1 obsaženém v tomto materiálu. V průběhu projednávání bodu probíhala diskuze všech 

přítomných. Na dotazy odpovídali Ing. Heres a MUDr. Votoček. Po dlouhé diskuzi bylo 

projednávání bodu předsedou Ing. Heresem ukončeno s následujícím usnesením: 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 68/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 bere na vědomí 

UR20_1286 ze dne 3. 11. 2020 - Záměr na úpravu nájemních vztahů spočívající v poskytnutí 

slevy pro provoz občanské vybavenosti, kulturních zařízení a zajišťování veřejného 

stravování a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1/Radě MČ Praha 1 stanovit maximální 

celkovou částku úprav nájemních vztahů souvisejících s tímto usnesením na 70 mil. Kč s tím, 
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že o pořadí žadatelů, kterým bude vyhověno, rozhoduje podání žádosti při splnění podmínek 

tohoto záměru. Finanční výbor zastupitelstva MČ Praha 1 konstatuje, že vymezení 

provozoven zařazených do sítě občanské vybavenosti je upraveno v příloze usnesení 

UR20_1201 ze dne 13. 10. 2020. Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 1 dále doporučuje 

zúžit poskytnutí slev provozovnám občanské vybavenosti, ve výši 50% po dobu 6 měsíců, o 

drogerie, galanterie, květinářství, lékárny, oční optiky, potraviny „všeho druhu“, potřeby pro 

chovatele, supermarkety a trafiky, kterým navrhuje slevu ve výši 30% poskytnutou po dobu 6 

měsíců při zachování ostatních podmínek záměru. 
 

b) Informace o zrušení konání mimořádného jednání FV ZMČ P1 dne 18. 11. 2020 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a konstatoval, že je nepravděpodobné, že by MČ 

Praha 1 schválila rozpočet na rok 2021 v plánovaném termínu. Proto navrhl zrušit mimořádné 

jednání FV ZMČ P1 dne 18. 11. 2020 bez náhrady. S jeho návrhem souhlasili všichni přítomní 

členové výboru.  

 

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. 


