
Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu  
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou 

 

Zápis z 18. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 7. 4. 2021 v zasedací 

místnosti ÚMČ P1 (č. dv. 212) 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 16,00 hod. a ukončeno v 17,15 hod. 

 

Přítomni:  Ing. Tomáš Heres, předseda FV 

  Vojtěch Ryvola, místopředseda FV 

Mgr. Amália Počarovská, místopředsedkyně FV – přítomna on-line od 16,50 

hod. 

 Giancarlo Lamberti, člen FV – přítomen on-line 

 Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

 

Omluveni: 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  
 

 MUDr. Jan Votoček, radní 

 

Hosté: Mgr. Eva Špačková, místostarostka  

 

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 p. Vojtěch 

Ryvola. 
 

Pro navrženého ověřovatele hlasovali: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Ověřovatel p. Vojtěch Ryvola byl schválen. 
 

 

Schválení zápisu ze 17. jednání FV ZMČ P1 dne 21. 1. 2021 

 

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

ze 17. 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. 81/2021 bylo přijato – zápis ze 17. jednání FV ZMČ 

P1 dne 21. 1. 2021 byl schválen 
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Předseda Ing. T. Heres přednesl navržený program jednání, který byl rozeslán všem členům 

výboru. Vzhledem k přítomnosti paní místostarostky Mgr. E. Špačkové navrhl předřadit bod 4 

na začátek programu. Dále navrhl na žádost pana radního MUDr. J. Votočka zařadit do bodu 

„Různé“ bod „Stanovisko FV k iniciování jednání o změně OZV HMP o výběru poplatku 

z pobytu“. Následně 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. Přesuny finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 1 na rok 

2021 

2. Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1 - 2/2021 

3. Finanční vypořádání MČ Praha 1 za rok 2020 

4. Účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ 

Praha 1 za rok 2020 

5. Různé 

a) Dar vytopenému občanovi 

b) Stanovisko FV k iniciování jednání o změně OZV HMP o výběru poplatku 

z pobytu 

 

Takto upravený navržený program byl přijat. 

 

 

1. bod jednání – Přesuny finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu MČ 

Praha 1 na rok 2021 

 

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

přítomné seznámil s předloženým materiálem. Důvodem navrhované přesunu finančních 

prostředků ve výši 2 000 tis. Kč je plánované zřízení příspěvkové organizace v působnosti 

odboru školství Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou od 1. 7. 2021, která bude 

provozovat hostinskou činnost a ubytovací služby pro pobyt ve zdravotně příznivém prostředí 

dětí a žáků škol, především z Prahy 1. Uvolněné finanční prostředky (provozní příspěvek) 

budou použity na počáteční provozní náklady nově zřízené příspěvkové organizace hlavně na 

materiál a energie, opravy a údržbu a na krytí mzdových nákladů. Dále se slova ujala paní 

místostarostka pro oblast školství Mgr. E. Špačková, která více pohovořila o důvodech zřízení 

příspěvkové organizace a o jejím využití převážně pro děti z Prahy 1. Následně k tomuto bodu 

proběhla diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení Ing. Heres navrhl znění usnesení a dal 

o něm hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
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Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 82/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje Radě MČ Praha 1 schválit přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2021 dle přílohy tohoto usnesení. 

 

 

2. bod jednání – Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1 – 2/2021 

 

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

okomentoval příjmovou část rozpočtu MČ Praha 1. Konstatoval, že první dva měsíce roku 

vykazují nízké plnění, neboť až do 8. 2. 2021 hospodařila MČ Praha 1 dle pravidel 

rozpočtového provizoria. Krátce okomentoval dosažený výsledek hospodaření za dané období. 

V plnění plánu ekonomické činnosti nejprve okomentoval výnosy z nájmů, jejichž plnění 

odpovídá sledovanému období. Na straně nákladů se zaměřil na plnění položek oprav, které je 

v tomto období výrazně nízké, což ovlivnilo docílený hospodářský výsledek, který je výrazně 

přeplněný. Dále okomentoval mínusové hodnoty uvedené v tabulce plnění – jedná se o 

přefakturace z minulého roku. 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: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 83/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a bere 

na vědomí výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden a únor roku 2021 

 

 

3. bod jednání – Finanční vypořádání MČ Praha 1 za rok 2020 

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

seznámil přítomné s materiálem, který se týká vypořádání dotací, které obdržela MČ Praha 1 

v průběhu roku 2020 nad rámec schváleného rozpočtu (ze SR, rezortních ministerstev, rozpočtu 

HMP apod.). Nejprve okomentoval ty dotační tituly z rozpočtu HMP, které se nepodařilo MČ 

Praha 1 v roce 2020 zcela nebo částečně vyčerpat. MČ Praha 1 požádala o ponechání těchto 

finančních prostředků k užití v roce 2021. ZHMP vyhovělo všem žádostem o ponechání. Dále 

uvedl, že naopak nedočerpané dotační tituly ze SR, rezortních ministerstev musela MČ Praha 1 

vrátit. Po krátké diskuzi všech přítomných Ing. Heres přečetl navržené usnesení a dal o něm 

hlasovat. 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 84/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a bere 

na vědomí Finanční vypořádání MČ Praha 1 za rok 2020 dle přílohy tohoto usnesení. 

 

 

4. bod jednání – Účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací 

zřízených MČ Praha 1 za rok 2020 

 

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

konstatoval, žádná ze školských příspěvkových organizací neskončila v roce 2020 ve ztrátě. 
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Proti minulému roku nedošlo k žádným velkým rozdílům ve výsledcích hospodaření 

příspěvkových organizací, i když u doplňkových činností jsou většinou vykázány nižší hodnoty 

s ohledem na koronavirovou pandemii. U příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb, 

Dlouhá 23, Praha 1 je Radě MČ Praha 1 navrhováno, že z nevyčerpaného provozního příspěvku 

roku 2020 ve výši 962 223,86 Kč bude 800 000,00 Kč meziročně přesunuto ke spotřebě do roku 

2021 z důvodu mimořádných výdajů spojených s pandemií COVID-19. Zbylých 162 223,86 

Kč bylo vráceno zpět na účet zřizovatele. Výsledky hospodaření příspěvkové organizace 

Nemocnice Na Františku, Praha 1 za rok 2020 jsou stále ještě v řešení. Následovala krátká 

diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení předseda Ing. Heres poděkoval Ing. Kováříkovi 

a ukončil projednávání bodu s následujícím zněním usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 85/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje Radě MČ Praha 1 schválit účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových 

organizací zřízených MČ Praha 1 za rok 2020 dle přílohy tohoto usnesení. 

 

 

5. bod jednání – Různé 

 

a) Dar vytopenému občanovi 

 

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

přítomné informoval o celé kauze. Jedná se o bývalého nájemce nebytových prostor MČ 

Praha 1 na adrese XXXXXXXXXX, Praha 1, kde provozoval restauraci XXXXXX. V roce 

2016 proběhla rekonstrukce výkladců a nájemce byl nucen dočasně provoz přerušit a 

přestěhovat vybavení do skladu. Rekonstrukce měla trvat 3 měsíce, ale nakonec přesáhla dobu 

11 měsíců. Na nájem mu byla poskytnuta sleva ve výši 100% za březen – listopad 2016. 

Z důvodu ucpání odpadu plenami jednoho z nájemníků domu došlo k zatečení do prostor 

skladu a uskladněný inventář byl tímto zničen. Nájemce se snažil uplatnit škodu na své 

pojišťovně a následně na SVJ, avšak nebyl úspěšný. Inventář musel zakoupit znovu. Následně 

mu nebyla prodloužena smlouva o nájmu, byl vypsán záměr, kde mu ani nebylo vyhověno 

v rámci žádosti o poskytnutí slevy ve výši 50% na nájemném v době od 1. 9. 2019 do vyklizení. 

V současné době je prostor prázdný a bude soutěžen. K tomuto bodu proběhla dlouhá diskuze 

všech přítomných, která byla ukončena následujícím usnesením. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 86/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 doporučuje 

Odboru technické a majetkové správy a Finančnímu odboru uzavřít finanční vztahy 

s nájemcem XXXXXXX XXXXXX a žádá, aby Finančnímu výboru ZMČ Praha 1 byla 

předána zpětná informace. 
 

 

b) Stanovisko FV k iniciování jednání o změně OZV HMP o výběru poplatku z pobytu 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a předal slovo MUDr. J. Votočkovi, na jehož 

žádost byl tento bod zařazen do programu jednání výboru. MUDr. Votoček na úvod krátce 
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okomentoval důvody otevření tohoto bodu na jednání výboru. Následně se rozvinula diskuze 

všech přítomných. Na dotazy odpovídal převážně MUDr. Votoček a Ing. Kovářík. V rámci 

diskuze bylo navrženo znění usnesení, které bylo přijato. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 87/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 doporučuje Radě 

MČ Praha 1 iniciovat změnu OZV HMP o výběru poplatku z pobytu tak, aby Praha 1 měla 

stejné podmínky jako ostatní městské části. 
 

 

 

 

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. 


