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Zápis z 20. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 8. 9. 2021 v zasedací 

místnosti ÚMČ P1 (č. dv. 212) 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 16,00 hod. a ukončeno v 17,10 hod. 

 

Přítomni:  Ing. Tomáš Heres, předseda FV 

  Vojtěch Ryvola, místopředseda FV – příchod 16,05 hod. 

Mgr. Amália Počarovská, místopředsedkyně FV – příchod 16,15 hod. 

 Giancarlo Lamberti, člen FV 

 Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

 

Omluveni: xxx 

    

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 - omluven 

 

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 p. Vojtěch 

Ryvola. 
 

Pro navrženého ověřovatele hlasovali: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Ověřovatel p. Vojtěch Ryvola byl schválen. 
 

Schválení zápisu z 19. jednání FV ZMČ P1 dne 2. 6. 2021 

 

Předseda Ing. Heres vyzval přítomné členy FV ZMČ P1, aby se vyjádřili k zápisu z 19. 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. 93/2021 bylo přijato – zápis z 19. jednání FV ZMČ 

P1 dne 2. 6. 2021 byl schválen 
 

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

výboru. K navrženému programu nevznesl nikdo z přítomných žádné připomínky ani doplnění, 

proto předseda Ing. T. Heres dal hlasovat o programu jednání. 
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Pro program hlasovali: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Program:  

1. Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2021, informace o 

mezitímní účetní závěrce MČ Praha 1 a o mezitímních účetních závěrkách 

příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 sestavených k 30. 6. 2021 
 

2. Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za rok 1-8/2021 (předběžné) 
 

3. Zásady a harmonogram pro tvorbu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2022 včetně 

návrhu směrných hodnot (limitů) pro tvorbu rozpočtu 
 

4. Odpis pohledávky v majetku MČ Praha 1 
 

5. Žádost o prominutí dluhu (NP Újezd 26) 
 

6. Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné a služby (NJ č. 350/106 

v domě č.p. 350, Na Perštýně 17,P1) 
 

7. Žádost o prominutí příslušenství pohledávky (BJ v domě č.p. 1094, Soukenická 

22, P1) 
 

8. Zpráva o činnosti FV ZMČ Praha 1 za 1. pololetí 2021 
 

9. Harmonogram jednání FV ZMČ Praha 1 na rok 2022 

 

Takto navržený program byl přijat. 

 

 

1. bod jednání – Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2021, 

informace o mezitímní účetní závěrce MČ Praha 1 a o mezitímních účetních 

závěrkách příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 sestavených k 30. 6. 

2021 

 

Projednávání bodu zahájil předseda Ing. Heres a konstatoval, že tento materiál byl již projednán 

v Radě MČ Praha 1 dne 31. 8. 2021 usnesením UR21_1033. Dále předal slovo Ing. Z. 

Kováříkovi. Ing. Kovářík přítomné postupně seznámil s obsahem celého materiálu. Uvedl, že 

výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2021 budou předloženy Zastupitelstvu MČ 

Praha 1 na vědomí a mezitímní účetní závěrka MČ Praha 1 sestavená k 30. 6. 2021 jako 

informace pro zastupitele. V příjmové části okomentoval jednotlivé třídy. Plnění daňové třídy 1 

je velmi významně ovlivněno koronavirovou pandemií. Nedaňová třída 2 je plněna cca na 86 %. 

Zde se promítají přijaté dary, vratky dotací a příspěvků (transferů) a příjmy z pokut z dopravně-

správních agend. Ve výdajové části podrobněji okomentoval ORJ, jejichž procento plnění je 

vyšší. Jedná se především o ORJ, z nichž se vyplácejí dotace a příspěvky příspěvkovým 

organizacím. Jako poslední krátce okomentoval plnění ekonomické činnosti. Hospodářský 

výsledek ekonomické činnosti za sledované období dosáhl cca 71 %. Na straně výnosů jsou 

velmi dobře plněny výběry z nájmů, naopak na straně nákladů nejsou plněny položky oprav. 

V průběhu projednávání tohoto bodu probíhala diskuze všech přítomných. Na dotazy odpovídal 

Ing. Kovářík. Na závěr Ing. Heres poděkoval Ing. Kováříkovi a projednávání bodu ukončil a 

přednesl návrh usnesení. 
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Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 94/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 1 projednal a 

bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2021, informace o mezitímní 

účetní závěrce MČ Praha 1 a o mezitímních účetních závěrkách příspěvkových organizací 

zřízených MČ Praha 1 sestavených k 30. 6. 202 dle UR21_1033 ze dne 31. 8. 2021. 

 

2. bod jednání – Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1 – 8/2021 (předběžné) 

 

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

uvedl, že se jedná o předběžné výsledky. Plnění příjmů, výdajů i ekonomické činnosti má za 8 

měsíců téměř stejný trend jako plnění za 1. pololetí roku. V průběhu měsíců července a srpna 

MČ Praha 1 obdržela vratku daně z příjmu právnických osob za rok 2020 ve výši 100% a podíl 

na dani z nemovitých věcí ve výši cca 43 mil. Kč. Následně Ing. Kovářík vyzval přítomné 

k diskuzi a dotazům. Po krátké diskuzi všech přítomných předseda Ing. Heres projednávání 

bodu ukončil a přečetl navržené usnesení. 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 95/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a bere 

na vědomí předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1 - 8/2021 

 

 

3. bod jednání – Zásady a harmonogram pro tvorbu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2022 

včetně návrhu směrných hodnot (limitů) pro tvorbu rozpočtu 

 

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

seznámil přítomné s materiálem, který projednala Rada MČ Praha 1 dne 31. 8. 2021 usnesením 

UR21_1035. Materiál obsahuje zásady pro tvorbu rozpočtu pro rok 2022, harmonogram pro 

tvorbu rozpočtu MČ Praha 1 a příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1, předpokládané 

příjmy rozpočtu roku 2022, limity (směrné hodnoty) pro tvorbu 1 NV rozpočtu na rok 2022 a 

návrh limitů (směrných hodnot) plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti. Nově bude Rada 

MČ Praha 1 schvalovat odpisové plány příspěvkových organizací, které budou součástí návrhu 

rozpočtu. 1. návrh rozpočtu neobsahuje stavební investice. Ty budou předmětem 2. čtení. Ing. 

Heres doplnil, že se jedná o 1. návrh rozpočtu, který se bude dále upravovat a který bude 

předmětem mnoha dalších projednávání. Dále Ing. Kovářík podrobněji okomentoval návrh 

příjmů. Vzhledem k dopadům koronavirové pandemie je daňová třída 1 navržena celkově nižší 

než v minulosti. Významným příjmem tř. 2 je výběr pokut z dopravně-správních agend, proto 

je v  rozpočtu navržena vyšší částka, než v r. 2021. Ve tř. 4, která obsahuje dotační vztahy 

s HMP a SR, jsou navrženy podobné hodnoty, jako byly v r. 2021. O výši finančních vztahů 

k MČ hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy probíhají jednání. Ve výdajové části 1. návrhu 

rozpočtu na r. 2022 se Ing. Kovářík zaměřil na ORJ, u nichž došlo k nějaké změně. 

Rozpočet ORJ 0417 – Školství obsahuje položku provozního příspěvku pro nově zřízenou 

příspěvkovou organizaci ŠvP a ŠJ Janov nad Nisou. V návrhu rozpočtu sociální oblasti je 

zahrnuto zákonné navýšení platů v sociálních službách. V průběhu projednávání bodu 

probíhala diskuze všech přítomných. Na dotazy odpovídal Ing. Kovářík. Mgr. A. Počarovská 

vznesla dotaz k nově zřízené příspěvkové organizaci ŠvP a ŠJ Janov nad Nisou, na který 

odpovídali Ing. Heres a Ing. Kovářík. Ing. Heres dále konstatoval, že Rada MČ Praha 1 

schválila zadání vypracování auditu konečného vyúčtování a vypořádání smluv, podle kterých 

byla financována Škola v přírodě Janov nad Nisou před zřízením příspěvkové organizace. Mgr. 
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A. Počarovská požaduje, aby byl Finanční výbor ZMČ P1 informován o výsledku provedeného 

auditu. Ing. Heres uvedl, že Finanční výbor ZMČ P1 s výsledkem auditu seznámí. Následně 

projednávání bodu ukončil a přednesl navržené usnesení. 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 96/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a bere 

na vědomí Zásady a harmonogram pro tvorbu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2022 včetně 

návrhu směrných hodnot (limitů) pro tvorbu rozpočtu na rok 2022 

 

 

4. bod jednání – Odpis pohledávky v majetku MČ Praha 1 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a seznámil přítomné s projednávaným 

materiálem. Jedná se o pohledávku ve výši 93 935,- Kč za XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

která vznikla rozdílem mezi nedoplatky a přeplatky u jednotlivých odběrných míst. Vzniklý 

zápočet chtěla MČ Praha 1 uplatnit za dlužníkem v úpadku, přičemž 16. 7. 2021 bylo zjištěno, 

že tuto pohledávku není možné v insolvenčním řízení uplatnit, a tak byl navržen její odpis ve 

výši 100 %. V průběhu projednávání bodu proběhla diskuze všech přítomných. Po jejím 

ukončení předseda Ing. Heres ukončil projednávání bodu s následujícím zněním usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 97/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a bere 

na vědomí vzdání se práva k pohledávce dle UR21_1032 ze dne 31. 8. 2021. 
 

 

5. bod jednání – Žádost o prominutí dluhu (NP Újezd 26) 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a seznámil přítomné s projednávaným 

materiálem. XXXXXXXXXXXXXXXXX měl dlouhodobě v užívání prostor na Újezdě 26. 

Dne 24. 5. 2021 byl tento prostor předán zpět MČ Praha 1. U tohoto prostoru jsou evidována 

nezaplacená vyúčtování za energie v souhrnné výši 32 269,60 Kč. Nyní žádají o prominutí 

dlužné částky. O slovo se přihlásil Ing. Kovářík, který konstatoval, že není možné odpustit 

úhradu energií a nelze provést ani zápočet, neboť prostor využívali formou výpůjčky. Následně 

proběhla krátká diskuze všech přítomných a po jejím ukončení předseda Ing. Heres navrhl znění 

usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 98/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

nedoporučuje vyhovět žádosti o prominutí dlužné částky. 
 

 

6. bod jednání – Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné a služby 

(NJ č. 350/106 v domě č.p. 350, Na Perštýně 17,P1) 
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Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a seznámil přítomné s materiálem, který byl 

zařazen na program jednání na žádost TAJ -OPR. XXXXXXXXXXXXXXXXXX požádala o 

uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání nebytové jednotky č. 350/106 

v domě č. 350 v k.ú. Staré Město, Na Perštýně 17, Praha 1. Nájemní vztah byl ukončen 

výpovědí. Následně předseda výboru otevřel k tomuto bodu diskuzi. Po krátké diskuzi všech 

přítomných předseda Ing. Heres navrhl znění usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 99/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje ZMČ Praha 1 vyhovět žádosti o uzavření dohody o splátkách, při měsíční výši 

splátek 8.000,- Kč, a to formou notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti pod 

ztrátou výhody splátek, a to při akceptaci aktuální výše pohledávky k datu podpisu notářského 

zápisu. 

 

 

7. bod jednání – Žádost o prominutí příslušenství pohledávky (BJ v domě č.p. 1094, 

Soukenická 22, P1) 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a seznámil přítomné se žádostí nájemkyně bytové 

jednotky, která nehradila nájemné v předepsané výši za byt o rozloze 52,35m2 a proto dostala 

v roce 2014 výpověď. Jelikož byt nepředala, bylo zahájeno soudní řízení o vyklizení bytu. Ani 

na základě rozsudku tento byt nevyklidila, proto byla v roce 2016 exekučně vystěhována. Na 

základě telefonického rozhovoru bylo zjištěno, že paní má v úmyslu podat návrh k soudu na 

povolení oddlužení. Žádost nájemkyně byla projednána RMČ Praha 1 dne 24. 8. 2021. Po celou 

dobu projednávání bodu probíhala diskuze všech přítomných. Ing. Kovářík upozornil přítomné, 

že příslušenství je možné prominout až po úhradě dluhu. Po ukončení diskuze Ing. Heres navrhl 

usnesení k tomuto bodu. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 100/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 vzdát se práva na zaplacení příslušenství 

pohledávky dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. 4. 2018 dle usnesení RMČ 

Praha 1 UR21_0996 ze dne 24. 8. 2021. 
 

 

8. bod jednání – Zpráva o činnosti FV ZMČ Praha 1 za 1. pololetí 2021 

 

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

1. pololetí 2021 byla rozeslána spolu pozvánkou všem členům výboru a bude předložena 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 jako informace pro zastupitele. Nikdo z přítomných ke zprávě neměl 

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

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
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Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 101/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

schvaluje Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 1 za 1. pololetí 2021 a ukládá 

tajemnici FV ZMČ Praha 1 předložení této zprávy, ve formě písemné informace, členům 

ZMČ Praha 1 na nejbližším konání zastupitelstva. 

 

9. bod jednání – Harmonogram jednání FV ZMČ Praha 1 na rok 2022 

 

Předseda Ing. Heres seznámil přítomné s navrženými termíny jednání Finančního výboru ZMČ 

Praha 1 v roce 2022. Uvedl, že jednání výboru se bude konat vždy týden před termínem řádného 

jednání ZMČ Praha 1. K navrženým termínům neměl nikdo z přítomných připomínky. Na 

žádost členů výboru tajemnice rozešle harmonogram jednání všem členům. Následně Ing. 

Heres přednesl usnesení k tomuto bodu. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 102/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 stanovuje 

termíny jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 na rok 2022 dle přílohy tohoto 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. 


