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Zápis z 21. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 8. 12. 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 – online od 16,20 hod. 

 Giancarlo Lamberti, člen FV - příchod v 16,10 hod. 

 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 

 

Hosté: Karel Sýkora, zast.ved. odd. technicko-provozního 

 

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 20. jednání FV ZMČ P1 dne 8. 9. 2021 

 

Předseda Ing. Heres vyzval přítomné členy FV ZMČ P1, aby se vyjádřili k zápisu z 20. 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. 103/2021 bylo přijato – zápis z 20. jednání FV ZMČ 

P1 dne 8. 9. 2021 byl schválen 
 

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

výboru. Dále navrhl do bodu „Různé“ zařadit ještě bod „Přesun finančních prostředků v rámci 

rozpočtu MČ Praha 1 (rozhodnutí ÚHOS)“. Následně vyzval přítomné, aby se k navržené 
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úpravě programu vyjádřili. Nikdo 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. Přehled velkých oprav nad 1 mil. Kč hrazených z plánu EČ v letech 2020 

a 2021 

 

2. Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za rok 1-11/2021 – předběžné 

 

3. Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 1 na rok 2022 

Informace k postupu prací na návrhu rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2022 - 

aktualizace harmonogramu 

 

4. Plán ekonomické činnosti MČ Praha 1 na rok 2022 

 

5. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 na rok 2022, 

střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2023 - 2024 a odpisové plány na rok 

2022 

 

6. Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 11/2021 

 

7. Investiční akce Truhlářská 8 - centrum pro děti - celkový přehled o 

financování akce - informace 

 

8. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška 

č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu - připomínkové 

řízení - informace 

 

9. Žádost o prominutí pohledávky, BJ č. 610/6, k.ú. Nové Město, Žitná 23, 

Praha 1 

 

10. Žádost o prominutí platby za nájem, BJ č. 122/10, k.ú.Nové Město, 

Mikulandská 4, Praha 1 

 

11. XXXXXXXXXXXXXXXX, K. Světlé 17/1035 - situace 

XXXXXXXXXXXXXXX - podnět KOMA 

 

Různé: 

 

a) Žádost o prominutí příslušenství pohledávky za plnění poskytovaná s užíváním 

BJ v domě č.p. 213, k.ú. Staré Město, Náprstkova 5, Praha 1 

 

b) Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ Praha 1 (rozhodnutí 

ÚHOS) 

 

Takto navržený program byl přijat. 
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1. bod jednání – Přehled velkých oprav nad 1 mil. Kč hrazených z plánu EČ v letech 

2020 a 2021 

 

Projednávání bodu zahájil předseda Ing. Heres a předal slovo p. Karlu Sýkorovi, zast. ved. odd. 

technicko-provozního. Pan Sýkora seznámil přítomné s předloženým přehledem velkých oprav 

nad 1 mil Kč hrazených z plánu EČ v letech 2020 – 2021. Konstatoval, že realizace většiny akcí 

má zdržení z důvodu časové náročnosti zajištění všech povolení nutných pro zahájení oprav. 

Následně předseda výboru vyzval přítomné k dotazům. Na dotazy odpovídal p. Sýkora. Po 

ukončení diskuze si vzal slovo předseda Ing. Heres a přenesl návrh usnesení, o kterém dal 

hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 104/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 1 projednal a 

bere na vědomí Přehled velkých oprav nad 1 mil. Kč hrazených z plánu EČ v letech 2020 a 

2021 dle přílohy tohoto usnesení 

 

2. bod jednání – Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1 – 11/2021 (předběžné) 

 

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

uvedl, že se jedná o předběžné výsledky. V příjmové části postupně okomentoval plnění 

jednotlivých tříd a dosažený hospodářský výsledek hlavní činnosti, který je za toto období 

záporný. Plnění výdajové části rozpočtu odpovídá sledovanému období. Jako poslední 

okomentoval předběžné plnění plánu ekonomické činnosti – výnosy jsou plněny cca na 83 % a 

náklady cca na 50 %. Ve sledované období též MČ Praha 1 obdržela podíl na HV HMP ze ZPS 

za rok 2020, což velmi příznivě ovlivnilo dosažený hospodářský výsledek, který tvoří základ 

vyrovnaného rozpočtu na rok 2022. Následně 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. 105/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

bere na vědomí předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1 - 11/2021 

 

3. bod jednání – Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 1 na rok 2022 

Informace k postupu prací na návrhu rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2022 - 

aktualizace harmonogramu 

 

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

seznámil přítomné s materiálem, který projednala Rada MČ Praha 1 dne 30. 11. 2021 

usnesením UR21_1394 a který bude předložen na jednání ZMČ Praha 1 dne 14. 12. 2021 ke 

schválení. MČ Praha 1 bude do doby schválení rozpočtu na rok 2022 hospodařit dle 

schválených pravidel rozpočtového provizoria na rok 2022 ve znění 2. návrhu rozpočtu MČ 

Praha 1 na rok 2022 s tím, že prostředky budou měsíčně čerpány maximálně do výše 1/12 

schváleného rozpočtového provizoria na rok 2022. Ing. Kovářík dále seznámil přítomné 
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s aktualizovaným harmonogramem pro postup prací na návrhu rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 

2022 s tím, že rozpočet na rok 2022 bude pravděpodobně schvalovat ZMČ P1 na svém jednání 

dne 25. 1. 2022. Následovala krátká diskuze všech přítomných. Na dotazy odpovídal Ing. 

Kovářík. Po jejím ukončení přednesl předseda výboru návrh usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 106/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválit Pravidla rozpočtového provizoria MČ 

Praha 1 na rok 2022 dle UR21_1394 ze dne 30. 11. 2021 

 

4. bod jednání – Plán ekonomické činnosti MČ Praha 1 na rok 2022 

 

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

ekonomické činnosti MČ Praha 1 na rok 2022 schválila Rada MČ Praha 1 dne 30. 11. 2021 

svým usnesením č. UR21_1395. Ing. Kovářík postupně okomentoval výnosy a náklady s tím, 

že navržený hospodářský výsledek bude bezpečným základem pro vyrovnaný rozpočet na rok 

2023. Schválený plán ekonomické činnosti bude předložen na lednové jednání zastupitelstva 

(spolu s rozpočtem na rok 2022) jako informace. K tomuto bodu proběhla krátká diskuze všech 

přítomných. Po jejím ukončení předseda výboru navrhl usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 107/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

bere na vědomí schválený Plán ekonomické činnosti MČ Praha 1 na rok 2022 dle UR21_1395 

ze dne 30. 11. 2021. 
 

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

2022, střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2023 - 2024 a odpisové plány na rok 

2022 
 

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

projednaný a schválený Radou MČ Praha 1 dne 30. 11. 2021 usnesením č. UR21_1396. Tímto 

materiálem byly radě přeloženy ke schválení rozpočty na rok 2022, SVR na roky 2023 – 2024 

a odpisové plány všech příspěvkových organizací zřízeným MČ Praha 1 vyjma Nemocnice Na 

Františku, Praha 1. Rozpočet Nemocnice Na Františku, Praha 1 na rok 2022, SVR na roky 2023 

a 2024 a odpisový plán na rok 2022 bude předložen ke schválení na některé lednové jednání 

rady. Ing. Kovářík vyzval přítomné k dotazů. Po krátké diskuzi předseda Ing. Heres přečetl 

navržené usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 108/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

bere na vědomí schválené Rozpočty příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 na rok 

2022, střednědobé výhledy rozpočtů na rok y 2023 – 2024 a odpisové plány na rok 2022 dle 

UR12_1396 ze dne 30. 11. 2021 
 



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 

 

5 
 

6. bod jednání – Odpisy pohledávek z ekonomické činnosti 11/2021 

 

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

seznámil přítomné s projednávaným materiálem. Jedná se o odpis nevymožitelných, 

promlčených pohledávek do 100 tis. Kč, který je v kompetenci Rady MČ Praha 1 a již byl 

schválený usnesením UR21_1368 ze dne 23. 11. 2021. Odpis nevymožitelných, promlčených 

pohledávek nad 100 tis. Kč bude předložen na jednání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 14. 12. 

2021. Po krátké diskuzi k tomuto materiálu přednesl předseda Ing. Heres návrh usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 109/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje ZMČ Praha 1 schválit Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 11/2021 dle 

UR21_1368 ze dne 23. 11. 2021 

 

7. bod jednání – Investiční akce Truhlářská 8 – centrum pro děti – celkový přehled o 

financování akce - informace 
 

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

informoval přítomné o celkovém financování investiční akce, která začala již v r. 2015 a byla 

zcela dokončena a předána k užívání v letošním roce. Na základě zpracovaného přehledu bylo 

Radou MČ Praha 1 schváleno konečné dofinancování akce. K tomuto bodu nebylo přijato 

usnesení, neboť se jednalo pouze o informaci pro Finanční výbor ZMČ P1. 

 

8. bod jednání – Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu - připomínkové 

řízení – informace 
 

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

informoval přítomné, že touto změnou se zvyšuje místní poplatek z pobytu. Rada MČ Praha 1 

k návrhu OZV přijala usnesení se zapracovanými připomínkami, které byly odeslány na 

MHMP. Dle sdělení Ing. Kováříka RHMP všechny připomínky MČ Praha 1 odmítla. Po krátké 

diskuzi Ing, Heres projednávání bodu ukončil a uvedl další bod programu. 

 

9. bod jednání – Žádost o prominutí pohledávky, BJ č. 610/6. k.ú. Nové Město, 

Žitná 23, Praha 1 

 

Předseda Ing. Heres seznámil přítomné s materiálem, který byl zařazen do programu jednání 

na žádost OTMS. V uvedené kauze byl již k soudu podaný platební rozkaz. ZMČ Praha 1 svým 

usnesením č. UZ21_0269 ze dne 16. 6. 2021 rozhodlo neprominout nedoplatek. O přijatém 

usnesení byla XXXXXXXXXX informována dopisem. Následně požádala o splátkový 

kalendář s návrhem pravidelných splátek ve výši 3 000,- Kč, tj. 223 splátek cca na 18 let 

vzhledem k výši nedoplatku. V průběhu projednávání bodu probíhala diskuze všech 

přítomných. Po jejím ukončení předseda výboru přečetl návrh usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 
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Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 110/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

nedoporučuje ZMČ Praha 1 schválení soudního smíru XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX s možností splátkového kalendáře na úhradu dluhu s návrhem 

pravidelných měsíčních splátek ve výši 3 000,- Kč na částku aktuální výše dluhu 
 

10. bod jednání – Žádost o prominutí platby za nájem, BJ č. 122/10, k.ú. Nové Město, 

Mikulandská 4, Praha 1 

 

Předseda Ing. Heres seznámil přítomné s materiálem, který byl zařazen do programu jednání 

na žádost OTMS. Nájemnice bytu v únoru zemřela. Dcera žádá o prominutí dlužných plateb za 

nájem ve výši 46 470,- Kč. Byt po zemřelé je již vyklizený a připravený k předání. Do krátké 

diskuze se zapojili všichni přítomní. Následně Ing. Heres navrhl znění usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 111/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje ZMČ Praha 1 schválit prominutí dlužných plateb za nájem, BJ č. 122/10, k.ú. 

Nové Město, Mikulandská 4, Praha 1, a to v aktuální výši dluhu. Finanční výbor dále žádá 

Obor technické a majetkové správy, aby do doby konání zastupitelstva, na které bude tento 

materiál předložen k projednání, zajistil předání bytu. 

 

11. bod jednání – XXXXXXXXXXXXX, K. Světlé 17/1035 – situace 

XXXXXXXXXXXXX – podnět KOMA 

 

Bod uvedl předseda Ing. Heres a seznámil přítomné s projednávanou kauzou. Společnost 

XXXXXXXXXXXXXX jako uživatel nebytového prostoru XXXXXXXXXXX v 1 NP a 1. PP 

domu č.p. 1035, k.ú. Staré Město, Karoliny Světlé 17, Praha 1 v celkové výměře 137 m2 

požádala o prominutí nedoplatku ve výši 1 345 978,98 Kč ke dni 11. 10. 2021 (MČ Praha 1 

vlastní id. ½ nemovitosti). Následovala krátká diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení 

předseda výboru přečetl návrh usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0   Nehlasoval: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 112/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje ZMČ Praha 1 neschválit prominutí dlužných plateb za společností 

XXXXXXXXXXXX, uživatele nebytového prostoru XXXXXXXXX v 1. NP a 1. PP domu č. p. 

1035, k.ú. Staré Město, Karoliny Světlé 17, Praha 1. 

 

12. Různé: 

 

a) Žádost o prominutí příslušenství pohledávky za plnění poskytovaná s užíváním BJ 

v domě č.p. 213, k.ú. Staré Město, Náprstkova 5, Praha 1 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a seznámil přítomné s touto kauzou. 

XXXXXXXXXXXXXXXX požádal o prominutí příslušenství pohledávky za plnění 

poskytovaná s užíváním BJ v domě č.p. 213, Náprstkova 5, Praha 1. Jednalo se o přechodné 

náhradní bydlení po dobu nutných oprav domu U Železné lávky 557/6, Praha 1 v důsledku 
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povodní a záplav Vltavy v r. 2002. V průběhu projednávání bodu probíhala diskuze všech 

přítomných. Následně bylo přijato usnesení k tomuto bodu navržení předsedou výboru. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 113/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

nedoporučuje ZMČ Praha 1 vyhovět žádosti pana XXXXXXXXXXXXXXXX ve věci 

prominutí příslušenství pohledávky. 

 

b) Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ Praha 1 (rozhodnutí ÚHOS) 

 

Předseda výboru Ing. Heres uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Kováříkovi. Ing. Kovářík 

seznámil přítomné s materiálem, který projednala Rada MČ Praha 1 dne 7. 12. 2021 usnesením 

č. UR21_1438. Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže bylo dne 6. 9. 2021 vydáno 

rozhodnutí sp. zn. ÚHOS-S0257/2021/VZ, č. j. ÚHOS-29969/2021/524/RŠu o zaplacení 

pokuty ve výši 70 000,- Kč a nákladů řízení ve výši 1 000,- ve věci přestupku MČ Praha 1 podle 

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, tím, že MČ Praha 1 nedodržela pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 citovaného 

zákona, když podlimitní veřejné zakázky zadala bez provedení některého z v úvahu 

připadajících druhů zadávacích řízení uvedených v § 3 citovaného zákona, přičemž tím mohla 

ovlivnit výběr dodavatele, a na předmět plnění veřejné zakázky uzavřela smlouvy uvedené 

v rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí podala MČ Praha 1 rozklad. V řízení o rozkladu vydal 

ÚHOS dne 25. 11. 2021 rozhodnutí sp. zn. ÚHOS-R0154/2021/VZ, č. j. ÚHOS-

33739/2021/163/MBr, potvrdil původní rozhodnutí z 6. 9. 2021 a podaný rozklad zamítl. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 114/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

bere na vědomí Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ Praha 1 dle UR21_1438 

ze dne 7. 12. 2021 
 

 

 

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. 


