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Zápis z 17. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 21. 1. 2021 v zasedací 

místnosti ÚMČ P1 (č. dv. 212) 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 15,00 hod. a ukončeno v 16,30 hod. 

 

Přítomni:  Ing. Tomáš Heres, předseda FV 

  Vojtěch Ryvola, místopředseda FV – pozdější příchod v 15,30 hod. 

  Mgr. Amália Počarovská, místopředsedkyně FV – přítomna on-line 

 Giancarlo Lamberti, člen FV – přítomen on-line 

 Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

 Mgr. Patricia Cipro M. A., členka FV – přítomna on-line 

 

Omluveni: Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

    

Neomluveni: xxx  

 

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

a majetkovou  
 

 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 Mgr. Michal Vostřez. 

 

Pro navrženého ověřovatele hlasovali: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Ověřovatel Mgr. Michal Vostřez byl schválen. 
 

Schválení zápisu z 16. jednání FV ZMČ P1 dne 9. 12. 2020 

 

Předseda Ing. Heres vyzval přítomné členy FV ZMČ P1, aby se vyjádřili k zápisu z 16. 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: 1 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 76/2021 bylo přijato – zápis z 16. jednání FV ZMČ 

P1 dne 9. 12. 2021 byl schválen 
 

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

výboru. Navrhl vypuštění bodu „Různé“, jelikož do tohoto bodu nebylo zařazeno nic 

k projednání. Dále navrhl sloučení diskuze k bodům 1 – 4, neboť se všechny tyto body týkají 

návrhů rozpočtů na rok 2021. 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: 
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Pro program hlasovali: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Program:  

1. Návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2022 - 2026 

2. Návrh rozpočtu Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2021 

3. Návrh rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2021 

4. Návrh rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2021 

 

- Diskuze ke všem 4 bodům bude sloučena 

Takto upravený navržený program byl přijat. 

 

1. bod jednání – Návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2021 a návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2022 – 2026 

 

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

okomentoval v příjmové části rozpočtu rozdíly mezi 2NV 2021 respektive schváleným 

rozpočtovým provizoriem a 3NV 2021. V daňové tř. 1 došlo k ponížení položky 1344 – 

Poplatek ze vstupného. Plnění této položky je značně ovlivněno stále pokračující 

koronavirovou pandemií. Dalším velkým problémem plnění bude položka 1343 – Poplatek za 

užívání veřejného prostranství, hlavně u poplatku za předzahrádky. Naopak o více jak 13 000 

tis. Kč byla navýšena položka 1511 – Daň z nemovitých věcí, která byla v r. 2020 přeplněna. 

Většina poplatníků této daně koncem roku daň uhradila. Ve tř. 4 se zaměřil na položku 4131 – 

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Díky dobrému hospodaření ekonomické 

činnosti za rok 2020 je možné z předpokládaného hospodářského výsledku po zdanění 

(umožnilo) zapojit do rozpočtu roku 2021 touto položkou 340 000 tis. Kč. 76 725 tis. Kč bylo 

zapojeno z nerozdělených výsledků let minulých na investiční akce a převody akcí a aktivit z r. 

2020 v celkové výši 242 521 tis. Kč jsou kryty nerozdělenými výsledky minulých let. V tuto 

chvíli vyzval přítomné k diskuzi. K návrhu příjmové části rozpočtu na rok 2021 proběhla krátká 

diskuze všech přítomných. Po ukončení diskuze k příjmům, přešel k okomentování výdajové 

části návrhu rozpočtu na rok 2021. Stejně jako u příjmů postupně okomentoval rozdíly mezi 

2NV 2021, respektive schváleným rozpočtovým provizoriem a 3NV 2021. ORJ 0218 – Životní 

prostředí – investice, ORJ 0318 – Doprava – investice a ORJ 0518 – Zdravotnictví – investice 

byly upraveny a navýšeny o nové akce. V ORJ 0899 – Granty na obnovu domovního fondu 

došlo k navýšení položky Granty na obnovu domovního fondu – dotace. U ORJ 0903 – HOS 

byly finanční prostředky rozpočtované na „Páternoster“ částečně přesunuty na opravu druhého 

výtahu v budově úřadu. Dále došlo k navýšení u ORJ 1095 – Zaměstnanecký fond o 3 000 tis. 

Kč, a to z důvodu navýšení benefitů a zavedení nových benefitů vyplývajících z Kolektivní 

smlouvy. Následně vyzval přítomné k diskuzi k výdajové části rozpočtu. Do krátké diskuze se 

zapojili všichni přítomní. Po jejím ukončení přistoupil k okomentování převodů akcí a aktivit 

z r. 2020 do rozpočtu r. 2021. I v této oblasti více pohovořil o rozdílech mezi 2NV 2021, 

respektive schváleným rozpočtovým provizoriem a 3NV 2021. Částka převodů se do 3. čtení 

navýšila o akce, které se nestihly koncem r. 2020 proplatit nebo které se nestihly zrealizovat. I 

k této části návrhu rozpočtu na rok 2021 proběhla krátká diskuze všech přítomných. Na dotazy 

odpovídal Ing. Kovářík. Jako poslední okomentoval návrh střednědobého výhledu na roky 2022 
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– 2026, jehož sestavení a schválení ZMČ P1 je zákonná povinnost. K tomu Ing. Kovářík dále 

uvedl, že v dnešní době postižené koronavirovou pandemií je velice složité sestavit střednědobý 

výhled rozpočtu. V podmínkách MČ P1 se jedná pouze o stanovení objemu příjmů a výdajů, 

neboť MČ nemá žádné dlouhodobé finanční závazky. Následně proběhla krátká diskuze. Po 

jejím ukončení Ing. Heres poděkoval Ing. Kováříkovi a projednávání bodu ukončil a navrhl 

usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 77/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a bere 

na vědomí návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

MČ Praha 1 na roky 2022 - 2026 dle UR21_0036 ze dne 19. 1. 2021 a doporučuje 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 jejich schválení. 

 

 

2. bod jednání – Návrh rozpočtu Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2021 

 

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

nejprve okomentoval příjmovou část fondu, kterou tvoří jednak zůstatek na účtu fondu k 31. 

12. 2020, respektive k 1. 1. 2021. Dále pak dary přijaté Radou MČ P1 a přijaté úroky. Čerpání 

prostředků z tohoto fondu pak projednává Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 

(BEKO) před jejich realizací. Jedná se o výdaje na odměny (finanční dary) pro strážníky MP 

OŘ Praha 1, věcné dary pro PČR, finanční dar pro HZS a na akce pořádané MČ Praha 1 v rámci 

prevence kriminality, zajištění bezpečnosti občanů, částečně protidrogovou prevenci a služby 

pro kamerová stanoviště Městského kamerového systému ve vlastnictví MČ Praha 1. V tuto 

chvíli Ing. Kovářík vyzval přítomné k diskuzi a dotazům. Po krátké diskuzi všech přítomných 

předseda Ing. Heres projednávání bodu ukončil a přečetl navržené usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 78/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a bere 

na vědomí návrh rozpočtu Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2021 dle UR21_0038 

ze dne 19. 1. 2021 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 jeho schválení. 

 

 

3. bod jednání – Návrh rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2021 

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

stejně jako u předchozího fondu nejprve okomentoval tvorbu příjmové části rozpočtu fondu, 

která je tvořena ze zůstatku na účtu fondu k 31. 12. 2020, respektive k 1. 1. 2021 z přijatých 

úroků. Z výdajové části fondu jsou pak poskytovány příspěvky na nákup vánočních dárkových 

poukázek pro seniory, zdravotně postižené a sociálně potřebné občany z MČ P1, příspěvky na 

vytištění novoročních přání, která jsou přikládána k vánočním dárkovým poukázkám pro 

seniory, zdravotně postižené a sociálně potřebné občany z P1 a příspěvky na nákup vánočních 

balíčků pro děti z P1 v péči OSPOD. Dále jsou pak finanční prostředky čerpány příležitostně 

vždy po schválení v RMČ P1. Následně vyzval přítomné k diskuzi. Na dotazy odpovídal ve 

většině Ing. Kovářík. Po ukončení diskuze předseda Ing. Heres přečetl navržené usnesení a dal 

o něm hlasovat. 
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Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 79/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a bere 

na vědomí návrh rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2021 dle UR21_0037 ze dne 

19. 1. 2021 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 jeho schválení. 

 

4. bod jednání – Návrh rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2021 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a předal slovo Ing. Z. Kováříkovi, který na úvod 

konstatoval, že rozpočet Zaměstnaneckého fondu na rok 2021 byl sestaven v souladu 

s Kolektivní smlouvou uzavřenou mezi Základní organizací odborového svazu státních orgánů 

a organizací při Úřadu MČ Praha 1 a Městskou částí Praha 1. Jako u předchozích 2 fondů 

nejprve okomentoval příjmovou část fondu, která je tvořena zůstatkem na účtu fondu k 31. 12. 

2020 respektive k 1. 1. 2021 a dále pak příjmy ze splátek půjček a sociálních výpomocí. 

Hlavním zdrojem příjmů ZF je převod finančních prostředků ze základního běžného účtu MČ 

Praha 1 do ORJ 1095 – Zaměstnanecký fond, který v r. 2021 činí 11 200 000,00 Kč. Ve 

výdajové části rozpočtu jsou pak naplánovány finanční prostředky na jednotlivé příspěvky. 

Jejich výše byla propočítána na základě podkladů z PER. Nejvýznamnější položkou výdajové 

části je příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 7 660 000,- Kč. Pro rok 2021 se hodnota 

stravenky navyšuje a činí 110,- Kč za odpracovaný den. Dalšími novými benefity jsou 

„věrnostní, narození dítěte, první odchod do důchodu, dopravné“. Krom navýšení příspěvku na 

stravování došlo i k navýšení „životních jubileí a příspěvku na sportovní a kulturní vyžití“. 

Následně otevřel k tomuto bodu diskuzi, do které se zapojili všichni přítomní. Mgr. A. 

Počarovská otevřela otázku možnosti zavedení stravenkového paušálu. Ing. Kovářík uvedl, že 

s tímto benefitem se v návrhu rozpočtu fondu nepočítá. MČ P1 zůstává u stávající formy 

poskytování příspěvku na stravování, a to u stravenek. Po ukončení diskuze předseda Ing. Heres 

poděkoval Ing. Kováříkovi a ukončil projednávání bodu s následujícím zněním usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 80/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a bere 

na vědomí návrh rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2021 dle UR21_0039 

ze dne 19. 1. 2021 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 jeho schválení.  

 

 

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: Mgr. Michal Vostřez, člen FV ZMČ Praha 1 v.r. 


