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Zápis z 22. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 19. 1. 2022 v zasedací 

místnosti ÚMČ P1 (č. dv. 212) 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 16,00 hod. a ukončeno v 17,50 hod. 

 

Přítomni:  Ing. Tomáš Heres, předseda FV 

  Vojtěch Ryvola, místopředseda FV  

Mgr. Amália Počarovská, místopředsedkyně FV – online  

 Giancarlo Lamberti, člen FV – online 

 Mgr. Michal Vostřez, člen FV – příchod 16,40 hod. 

 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

 

Omluveni: 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 

 

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: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Ověřovatel p. Vojtěch Ryvola byl schválen. 
 

Schválení zápisu z 21. jednání FV ZMČ P1 dne 8. 12. 2021 

 

Předseda Ing. Heres vyzval přítomné členy FV ZMČ P1, aby se vyjádřili k zápisu z 21. 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. 115/2022 bylo přijato – zápis z 21. jednání FV ZMČ 

P1 dne 8. 12. 2022 byl schválen 
 

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

výboru. Vyzval přítomné, aby se k navrženému programu vyjádřili. Nikdo nevznesl žádné 

připomínky ani doplnění, proto předseda Ing. T. Heres dal hlasovat o programu jednání: 
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Pro program hlasovali: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Program:  

1. Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za rok 2021 - předběžné 

2. 
Návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ 

Praha 1 na roky 2023 - 2027 

3. Návrhy rozpočtů Bezpečnostního, Sociálního a Zaměstnaneckého fondu na rok 2022 

4. 

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 1 Nemocnice Na Františku, 

Praha 1 na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024 a odpisový plán na 

rok 2022 

5. 
Žádosti o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. 

Prahy na rok 2022 

6. Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2021 

7. Plnění opatření z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 

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

9. Žádost o ponechání dotací poskytnutých MČ P1 z rozpočtu HMP k užití v r. 2022 

10. Žádost o stanovisko k DOMYNO BURGER, Vodičkova s.r.o. 

11. 
Žádost o prominutí platby za nájem, NP č. 19/102, k.ú. Nové Město, Jungmannova 7, 

Praha 1 

12. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 1 za 2. pololetí 2021 

Takto navržený program byl přijat. 

 

1. bod jednání – Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za rok 2021 - předběžné 

 

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

jako první okomentoval celkový předběžný výsledek hospodaření hlavní činnosti za rok 2021, 

který dosáhl mírného přebytku. Převody z ekonomické činnosti nebyly zcela naplněny, neboť 

v roce 2021 nebylo třeba vyšších převodů. Dále přistoupil k okomentování výdajové části 

rozpočtu a jako poslední okomentoval předběžné výsledky hospodaření ekonomické činnosti. 
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Více okomentoval položky, které byly překročeny (jak ve výnosové části plánu, tak i 

v nákladové části), což plán ekonomické činnosti umožňuje. V průběhu projednávání bodu 

probíhala diskuze všech přítomných. Na dotazy odpovídal Ing. Kovářík. Po jejím ukončení 

předseda Ing. T. Heres přečetl navržené usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 116/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 1 projednal a 

bere na vědomí předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za rok 2021 

 

2. bod jednání – Návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2022 a návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2027 

 

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

konstatoval, že materiál byl projednán RMČ Praha 1 dne 11. 1. 2022. Uvedl, že na základě 

zjištění kontrolní skupiny MHMP při 1. dílčím přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 bude 

rozpočet pro rok 2022 předložen zastupitelstvu ke schválení ve třech částech – příjmy, výdaje 

a převody akcí z roku 2021 do roku 2022, což budou závazné ukazatele. Podrobný rozpis 

rozpočtu pak bude přílohou důvodové zprávy. Dále pak postupně okomentoval příjmovou část 

rozpočtu (zapojení finančních prostředků z výsledku hospodaření ekonomické činnosti az 

nerozdělených výsledků let minulých), výdajovou část včetně převodů akcí z r. 2021 do r. 2022 

a jako poslední střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2027. V průběhu projednávání 

bodu odpovídal na dotazy přítomných. Po skončení diskuze se slova ujal předseda Ing. Heres a 

seznámil přítomné s navrženým usnesením. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 117/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválit návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2022 a 

návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2023 – 2027 dle UR22_0010 ze 

dne 11. 1. 2022 

 

3. bod jednání – Návrhy rozpočtů Bezpečnostního, Sociálního a Zaměstnaneckého 

fondu na rok 2022 

 

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

seznámil přítomné s materiály, které byly projednány RMČ Praha 1 dne 11. 1. 2022 a které 

budou předloženy na jednání ZMČ Praha 1 dne 25. 1. 2022 ke schválení. Jako první 

okomentoval návrh rozpočtu Sociálního fondu. Tento fond nemá žádné příjmové zdroje a 

výdaje jsou kryty zůstatkem fondu. K návrhu rozpočtu tohoto fondu neměl nikdo z přítomných 

dotaz. Jako druhý okomentoval návrh rozpočtu Zaměstnaneckého fondu. Tento fond je tvořen 

převodem finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 1. Hlavními výdaji je příspěvek na 

stravování, příspěvek na dopravné a na kulturní a sportovní vyžití. Ani k návrhu rozpočtu tohoto 

fondu nebyly dotazy. Jako poslední okomentoval návrh rozpočtu Bezpečnostního fondu. Tento 

fond je tvořen dary do filmařských společností. Hlavními výdaji jsou dary strážníkům MP, 

náklady na služby spojené s kamerovým systémem a prevencí kriminality. K tomuto rozpočtu 
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proběhla krátká diskuze všech přítomných. Na jejich dotazy odpovídal Ing. Kovářík. Po 

ukončení diskuze předseda přednesl návrh usnesení a dal o něm hlaovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 118/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválit návrhy rozpočtů Bezpečnostního, Sociálního 

a Zaměstnaneckého fondu na rok 2022 dle UR22_0011, UR22_0012 a UR22_0013 ze dne 

11. 1. 2022 

 

4. bod jednání – Návrh rozpočtu příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 1 

Nemocnice Na Františku, Praha 1 na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na 

roky 2023 -2024 a odpisový plán na rok 2022 

 

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

seznámil přítomné podrobně s návrhem rozpočtu PO zřízené MČ Praha 1 Nemocnice Na 

Františku, Na Františku 8, Praha 1 na rok 2022, střednědobým výhledem rozpočtu na roky 

2023 – 2024 a s odpisovým plánem na rok 2022. Tento návrh byl projednán a schválen 

v Komisi pro zdravotnictví dne 5. 1. 2022. Radě MČ Praha 1 bude předložen k projednání dne 

24. 1. 2022. V průběhu projednávání tohoto materiálu probíhala delší diskuze všech 

přítomných. Po jejím ukončení předseda výboru Ing. Heres navrhl usnesení k tomuto bodu a 

dal o něm hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 119/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 1 Nemocnice Na 

Františku, Na Františku 8, Praha 1 na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 

– 2024 a odpisový plán na rok 2022 
 

5. bod jednání – Žádosti o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve 

schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 
 

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

konstatoval, že materiál byl již projednaný a schválený Radou MČ Praha 1 dne 11. 1. 2022 

usnesením č. UR22_0015. Postupně seznámil přítomné s akcemi, na které MČ Praha 1 žádá o 

poskytnutí dotace: 

1) Malostranská ZŠ, obj. Karmelitská 13 - oprava fasády 20 000 tis. Kč 

2) Opěrná zeď Kampa 20 000 tis. Kč 

3) Park Klárov  10 000 tis. Kč 

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

navržené usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
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Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 120/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

bere na vědomí žádosti o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném 

rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 dle usnesení RMČ Praha 1 UR22_0015 ze dne 11. 1. 2022 
 

6. bod jednání – Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2021 

 

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

seznámil přítomné s materiálem, který byl projednaný a schválený RMČ Praha 1 usnesením 

UR22_0014 ze dne 11. 1. 2022. Jedná se o přehled dotací (rozpočtových opatření), které přijala 

MČ Praha 1 na rámec schváleného rozpočtu za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. Po krátké 

diskuzi k tomuto materiálu přednesl předseda Ing. Heres návrh usnesení. 

 

Hlasování: 

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

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 121/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

bere na vědomí přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2021 dle UR22_0014 ze dne 11. 1. 

2022 

 

7. bod jednání – Plnění opatření z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 

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

Kovářík seznámil přítomné z důvody předložení tohoto materiálu do RMČ Praha 1. 1. dílčím 

přezkoumáním hospodaření MČ Praha 1 za období 1 – 9/2021 provedeným kontrolní skupinou 

Odboru kontrolních činností MHMP bylo zjištěno, že Rada MČ Praha 1 přijala usnesení 

UR12_0231 ze dne 21. 2. 2012, UR12_1379 ze dne 16. 10. 2012, UR13_0103 ze dne 29. 1. 

2013 a UR13_0801 ze dne 4. 6. 2013, která umožňovala finančnímu odboru provádět některá 

rozpočtová opatření na základě interních sdělení jednotlivých odborů (ORJ) tj. rozpočtové 

změny v rámci běžných výdajů mezi položkami rozpočtu (závazné ukazatele) a v rámci 

organizačních jednotek (ORJ). Kontrolou rozpočtových změn provedených v přezkoumávaném 

období bylo zjištěno, že rozpočtová opatření provedená na základě interních sdělení byla 

prováděna bez předchozího schválení Radou MČ Praha 1, což bylo v rozporu s ustanovením § 

94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů, 

kde je uvedeno, radě MČ je vyhrazeno provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném 

zastupitelstvem MČ, tuto pravomoc tudíž nelze delegovat na úřad MČ. Projednávání bodu 

ukončil předseda Ing. Heres a konstatoval, že se jedná pouze o informaci pro Finanční výbor 

ZMČ P1 bez usnesení. 

 

8. bod jednání – Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ Praha 1 

(rozhodnutí ÚHOS) 
 

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

seznámil přítomné s materiálem, který byl projednaný a schválený Radou MČ Praha 1 dne 

21. 12. 2021 usnesením UR21_1491. Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže bylo dne 20. 9. 

2021 vydáno rozhodnutí sp. zn. ÚHOS-S0248/2021/VZ, č. j. ÚHOS-32060/2021/500/Alv o 

zaplacení pokuty ve výši 150 000,- Kč a nákladů řízení 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 postupovala v rozporu s § 222 odst. 1 zákona, když bez provedení 

nového zadávacího řízení dle citovaného zákona uzavřela dne 30. 12. 2016 Dodatek č. 3 

k Mandátní smlouvě o správě nemovitosti č. MS/2004/146/OIP uzavřené dne 22. 6. 2004 mezi 
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jmenovanou obviněnou a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na základě 

podlimitní veřejné zakázky „zajištění správy školy v přírodě Janov nad Nisou“. Proti tomuto 

rozhodnutí podala MČ Praha 1 rozklad. V řízení o rozkladu vydal ÚHOS dne 8. 12. 2021 

rozhodnutí sp. zn. ÚHOS-R0159/2021/VZ, č. j. ÚHOS-40364/2021/161/TMi, potvrdil původní 

rozhodnutí z 20. 9. 2021 a podaný rozklad zamítl. V souvislosti s výše uvedenými rozhodnutími 

o zaplacení pokuty je nutné provést úpravu rozpočtu tak, aby udělená pokuta mohla být 

zaplacena ve stanoveném termínu. Po celou dobu projednávání tohoto bodu probíhala diskuze 

všech přítomných, která byla ukončena předsedou výboru Ing. Heresem. Následně přednesl 

návrh usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 122/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

bere na vědomí opatření týkající se přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ 

Praha 1 pro rok 2021 dle usnesení RMČ Praha 1 UR21_1491 ze dne 21. 12. 2021 a jeho 

přílohy 

 

9. bod jednání – Žádost o ponechání dotací poskytnutých MČ Praha 1 z rozpočtu 

HMP k užití v r. 2022 

 

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

Kovářík seznámil přítomné s materiálem, který bude předložený RMČ Praha 1 k projednání 

dne 24. 1. 2022. Městská část Praha 1 přijala v roce 2021 prostřednictvím HMP dotace 

v celkové výši 163 214 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání budou dotace, které nebyly 

vyčerpány do konce roku 2021. Proto je nezbytné žádat o jejich ponechání ke spotřebě v r. 

2022. U dotací z rozdělených prostředků z hazardu je možné nevyčerpané finanční prostředky 

z minulých let převést a zapojit do rozpočtu roku 2022 položkou 8115.  Účelová investiční 

dotace na akci č. 81509 „MŠ Masná – rekonstrukce hřiště (rezerva 2021)“, kterou MČ obdržela 

v roce 2021, nebyla vyčerpána v plné výši. Částka 20,00 tis. Kč bude rámci finančního 

vypořádání za rok 2021 vrácena do rozpočtu HMP. Po krátké diskuzi bylo projednávání bodu 

předsedou Ing. Heresem ukončeno přijatým níže uvedeným usnesením. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 123/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

bere na vědomí žádost o ponechání dotací poskytnutých MČ Praha 1 z rozpočtu HMP k užití 

v r. 2022 
 

10. bod jednání – Žádost o stanovisko k DOMYNO BURGER Vodičkova s.r.o. 

 

Předseda Ing. Heres seznámil přítomné se žádostí společnosti DOMYNO BURGER Vodičkova 

s.r.o. o prominutí dluhu. Materiál byl zařazen do programu jednání na žádost OTMS. Následně 

se rozvinula dlouhá diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení Ing. Heres navrhl znění 

usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
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s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou 
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Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 124/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal 

žádost bývalého nájemce a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 nevyhovět prominutí 

dluhu 

 

11. bod jednání – Žádost o prominutí platby za nájem, NP č. 19/102, k.ú. Nové Město, 

Jungmannova 7, Praha 1 

 

Bod uvedl předseda Ing. Heres a seznámil přítomné se žádostí České asociace paraplegiků – 

CZEPA, z. s. o prominutí doplatku v souvislosti s ukončením nájemního vztahu části NP č. 

19/102, k. ú. Nové Město Jungmannova 7, Praha 1. Materiál byl zařazen do programu jednání 

na žádost OTMS. Po delší diskuzi přítomných Ing. T. Heres projednávání bodu ukončil a navrhl 

znění usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 125/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 vyhovět nájemci dle jeho žádosti 

 

12. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 1 za 2. pololetí 2021 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a seznámil přítomné se Zprávou o činnosti FV 

ZMČ Praha 1 za 2. pololetí 2021, která byla rozeslána všem členům výboru. Do diskuze 

k tomuto bodu se nikdo z přítomných nepřihlásil, proto předseda Ing. Heres navrhl usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 126/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

schválil Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 1 za 2. pololetí 2021 a ukládá 

tajemnici FV ZMČ Praha 1 zajistit její předložení Zastupitelstvu MČ Praha 1 jako písemnou 

informaci 

 

 

 

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. 


