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Zápis z 16. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 9. 12. 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 – pozdější příchod v 16,20 hod. 

 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

  Mgr. Michal Vostřez, člen FV – pozdější příchod v 16,15 hod. 

 

 

Omluveni: 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  
 

 MUDr. Jan Votoček, radní 

 

Hosté: Mgr. David Bodeček, předseda Kontrolního výboru ZMČ P1 

 

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 15. jednání FV ZMČ P1 dne 4. 11. 2020 

 

Předseda Ing. Heres vyzval přítomné členy FV ZMČ P1, aby se vyjádřili k zápisu z 15. 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. 69/2020 bylo přijato – zápis z 15. jednání FV ZMČ 

P1 dne 4. 11. 2020 byl schválen 
 

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

výboru. Navrhl, aby program byl doplněn v bodě Různé o: a) Odpis pohledávek z ekonomické 

činnosti 12/2020, b) Zpoplatnění souhlasu s umístěním sídla firmy do podnajatého nebytového 

prostoru a c) Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 1 za 2. pololetí 2020. Vyzval 

přítomné, aby se k navrženému programu vyjádřili. Nikdo k navrženému programu nevznesl 
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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. Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až listopad 2020 za hlavní a ekonomickou 

činnost (předběžné) 

2. Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 1 na rok 2021 

3. Plán ekonomické činnosti MČ Praha 1 na rok 2021 – informace 

4. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 na rok 2021 a střednědobé 

výhledy rozpočtů na roky 2022 - 2023 – informace 

5. Smlouva o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného 

stání na území MČ Praha 1 za rok 2019 – informace 

6. Navýšení rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 pro rok 2020 - informace 

7. Různé:  

a) Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 12/2020 

b) Zpoplatnění souhlasu s umístění sídla firmy do podnajatého nebytového prostoru 

c) Zpráva o činnosti Finančního výboru za 2. pololetí roku 2020 

 

Takto upravený navržený program byl přijat. 

 

1. bod jednání – Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až listopad 2020 za 

hlavní a ekonomickou činnost (předběžné) 

 

Projednávání bodu zahájil předseda Ing. Heres a předal slovo Ing. Z. Kováříkovi, který nejprve 

okomentoval příjmovou část rozpočtu. Zde se zaměřil hlavně na položky, jejichž plnění je 

ovlivněno koronavirovou pandemií. Dále přistoupil k okomentování výdajové části, ve které se 

více zaměřil na investiční část. Dále uvedl, že lze předpokládat, že plnění běžných výdajů 

k 31. 12. 2020 se přiblíží k 100 %. V ekonomické činnosti též hlavně okomentoval dopady 

koronavirové pandemie na plnění výnosů a nákladů. Po celou dobu projednávání tohoto bodu 

probíhala diskuze všech přítomných. Na závěr Ing, Heres poděkoval Ing. Kováříkovi a 

projednávání bodu ukončil a navrhl usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 70/2020 bylo přijato – FV ZMČ Praha 1 bere na 

vědomí Předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až listopad 2020 a předběžné 

výsledky ekonomické činnosti za leden až listopad 2020. 
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2. bod jednání – Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 1 na rok 2021 

 

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

uvedl, že ZHMP bude rozpočet HMP schvalovat na svém zasedání dne 17. 12. 2020. MČ Praha 

1 k 31. 12. 2020 nebude mít schválený svůj rozpočet na rok 2021, proto byly RMČ Praha 1 

předloženy k projednání Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 1 na rok 2021, a to ve 

variantě 2. návrh rozpočtu na rok 2021 s tím, že prostředky budou měsíčně čerpány maximálně 

do výše 1/12 schváleného rozpočtového provizoria na rok 2021 (UR20_1389 ze dne 1. 12. 

2020). K tomuto bodu proběhla krátká diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení předseda 

Ing. Heres přečetl navržené usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 71/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a bere 

na vědomí Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 1 na rok 2021 dle UR20_1389 ze dne 

1. 12. 2020 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 jejich schválení 

 

3. bod jednání – Plán ekonomické činnosti na rok 2021 

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

jako první okomentoval plánovaný hospodářský výsledek, který byl navržen tak, aby po 

zdanění byl bezpečným základem pro vyrovnaný rozpočet roku 2022. Plán ekonomické 

činnosti byl již projednán a schválen RMČ Praha 1 usnesením UR20_1388 ze dne 1. 12. 2020. 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 bude předložen jako informace. K tomuto bodu diskutovali všichni 

přítomní. Ve své diskuzi se zaměřili hlavně na dopady koronavirové pandemie na tento plán. 

Na dotazy odpovídal ve většině Ing. Kovářík. Po ukončení diskuze předseda Ing. Heres přečetl 

navržené usnesení a dal o něm hlasovat. 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 72/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a bere 

na vědomí Plán ekonomické činnosti MČ Praha 1 na rok 2021 dle usnesení UR20_1388 ze 

dne 1. 12. 2020. 

4. bod jednání – Rozpočty příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 na rok 

2021 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2022 - 2023 

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

konstatoval, že rozpočty všech 20 PO zřízených MČ Praha 1 na rok 2021 a SVR na roky 2022 

– 2023 již byly schváleny RMČ Praha 1 dne 24. 11. 2020 usnesením UR20_1338. Více 

okomentoval rozpočet ŠvP a ŠJ Čestice a Nemocnice Na Františku. V průběhu svého 

komentáře odpovídal na dotazy přítomných. Na závěr předseda Ing. Heres poděkoval Ing. 

Kováříkovi a ukončil projednávání bodu s následujícím zněním usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
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Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 73/2020 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a bere 

na vědomí Rozpočty příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 na rok 2021 a 

střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2022 - 2023 dle usnesení UR20_1338 ze dne 24. 11. 

2020 

5. bod jednání - Smlouva o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 

zóny placeného stání na území MČ Praha 1 za rok 2019 – informace 

Předseda Finančního výboru Ing. Heres uvedl bod jednání s tím, že tento bod je pouze informací 

pro členy výboru. Dále se slova ujal Ing. Z. Kovářík. Konstatoval, že výše uvedená smlouva 

byla předložena Radě MČ Praha 1 na vědomí – usnesení UR20_1340 ze dne 24. 11. 2020. 

Výnos ze zisku hospodářské činnosti hl. m. Prahy z provozování zóny placeného stání za rok 

2019 byl pozitivní. K tomuto bodu proběhla krátká diskuze všech přítomných. Po jejím 

ukončení předseda Ing, Heres poděkoval Ing. Kováříkovi a uvedl další bod jednání. 

6. bod jednání – navýšení rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 pro rok 

2020 – informace 

Slova se ujal Ing. Z. Kovářík a konstatoval, že tento materiál byl již schválen ZMČ Praha 1 

usnesení UZ20_0193 ze dne 10. 11. 2020. Jedná se o navýšení rozpočtu Zaměstnaneckého 

fondu MČ Praha 1 na rok 2020 v souvislosti s podepsáním Kolektivní smlouvy a plněním z ní 

vyplývajících benefitů pro zaměstnance ÚMČ Praha 1 v roce 2020. Na závěr předseda Ing. 

Heres konstatoval, že se jedná pouze o informaci a přešel k dalšímu bodu programu. 

7. bod jednání – Různé 

 

a) Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 12/2020 

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

uvedl, že se jedná o materiál, který bude předložen RMČ Praha 1 na jednání 14. 12. 2020. 

Materiál se skládá ze tří částí: odpis pohledávek do 100 tis. Kč, odpis pohledávek nad 100 tis. 

Kč a odpis závazků do 100 tis. Kč. Odpis pohledávek nad 100 tis. Kč bude předložen 

k projednání ZMČ P1. Následně okomentoval jednotlivé případy. K materiálu proběhla krátká 

diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení předseda Ing. Heres přečetl návrh usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 74/2020 bylo přijato 

 

FV ZMČ P1 bere na vědomí 

nevymožitelnost pohledávek z ekonomické činnosti, u nichž již uplynula promlčecí lhůta a 

nemožnost úhrady závazku z titulu nezvěstnosti, dle přílohy tohoto usnesení 

FV ZMČ P1 doporučuje 

RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 vzdání se práva k výše uvedeným pohledávkám dle přílohy 

tohoto usnesení 
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b) Zpoplatnění souhlasu s umístění sídla firmy do podnajatého nebytového prostoru 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a předal slovo MUDr. J. Votočkovi, který požádal 

o zařazení tohoto bodu na program jednání výboru. Jedná se o nastavení pravidel včetně 

stanovení částky pro zpoplatnění souhlasu s umístěním sídla firmy do podnajatého nebytového 

prostoru. Následně proběhla dlouhá diskuze všech přítomných. Závěrem byl tento bod přerušen 

s tím, že před pokračováním v projednávání tohoto bodu žádá FV ZMČ P1 KOMA o stanovisko 

zda a v jaké výši zpoplatnit souhlas s umístění sídla firmy do podnajatého nebytového prostoru. 

 

 

c) Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 1 za 2. pololetí 2020 

 

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

2. pololetí 2020 byla rozeslána spolu pozvánkou všem členům výboru, bude doplněna o 

usnesení z tohoto jednání FV ZMČ Praha 1 a bude předložena Zastupitelstvu MČ Praha 1 jako 

informace pro zastupitele. Nikdo z přítomných ke zprávě a jejímu doplnění neměl připomínky, 

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

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 75/2020 bylo přijato - FV ZMČ P1 schvaluje Zprávu 

o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 1 za 2. pololetí 2020 
 

 

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. 


