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Zápis z 24. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 6. 4. 2022 v zasedací 

místnosti ÚMČ P1 (č. dv. 212) 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 16,00 hod. a ukončeno v 16,45 hod. 

 

Přítomni:  Ing. Tomáš Heres, předseda FV 

 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

 Giancarlo Lamberti, člen FV 

 Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

 

Omluveni: Vojtěch Ryvola, místopředseda FV 

Mgr. Amália Počarovská, místopředsedkyně 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 

 

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 p. Giancarlo Lamberti. 

 

Pro navrženého ověřovatele hlasovali: 

 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Ověřovatel p. Giancarlo Lamberti byl schválen. 
 

Schválení zápisu z 23. jednání FV ZMČ P1 dne 9. 3. 2022 

 

Předseda Ing. Heres vyzval přítomné členy FV ZMČ P1, aby se vyjádřili k zápisu z 23. 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. 137/2022 bylo přijato – zápis z 23. jednání FV ZMČ 

P1 dne 9. 3. 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: 

 

Pro program hlasovali: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  
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Program:  

1. Předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1-3/2022 - informace 

2. Rozpočtová opatření MČ Praha 1, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na 

rok 2022 - informace  

3. Účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ 

Praha 1 za rok 2021 

 

Takto navržený program byl přijat. 

 

1. bod jednání – Předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1-3/2022 - informace 
 

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

jako první okomentoval příjmovou část rozpočtu. Ve tř. 2 více okomentoval plnění položky 

„Příjmů z úroků“, kde plnění za sledované období dosahuje cca 128 % upraveného rozpočtu. 

Důvodem tak vysokého procenta plnění jsou vyšší úrokové sazby, ukončení některých 

termínovaných vkladů a s tím spojená výplata úroků. Dále konstatoval, že hospodaření MČ 

Praha 1 za 1. čtvrtletí 2022 skončilo v mírném přebytku. Celkové plnění výdajové části 

rozpočtu dosáhlo ve sledovaném období cca 13 % k upravenému rozpočtu, což je více než 

v předchozích letech. Na vyšším procentu plnění výdajů má významný podíl vyšší čerpání 

kapitálových výdajů za první tři měsíce roku. Jako poslední okomentoval ekonomickou činnost. 

Předběžný výsledek hospodaření za 1. čtvrtletí 2022 dosahuje cca 47 % ke schválenému plánu. 

Výnosy jsou plněny v souladu s plánem, naopak náklady vykazují nízké plnění hlavně v oblasti 

oprav a udržování. V průběhu projednávání bodu probíhala diskuze všech přítomných. Na závěr 

předseda výboru přednesl navržené usnesení a dal o něm hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 138/2022 – FV ZMČ P1 projednal a bere na vědomí 

předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1 – 3 /2022 

 

2. bod jednání – Rozpočtová opatření MČ Praha 1, kterými se mění závazné 

ukazatele rozpočtu na rok 2022 

 

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

stručně seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními, z nichž některé již projednala a schválila 

rada a některé budou radě předloženy k projednání a ke schválení na nejbližší jednání. Více se 

zaměřil na RO, kterými byly uvolněny finanční prostředky z rezervy rozpočtu na nepředvídané 

výdaje na projekt Corrency a na poskytnutí darů Charitě ČR a Zastupitelskému úřadu Ukrajiny 

v ČR na humanitární pomoc obyvatelstvu Ukrajiny. K projednávaným rozpočtovým opatřením 

nebyly žádné dotazy, proto projednávání bodu předseda výboru ukončil s následujícím 

závěrem. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
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Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 139/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

bere na vědomí rozpočtová opatření MČ Praha 1, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu 

na rok 2022 dle přílohy tohoto usnesení 

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

zřízených MČ Praha 1 za rok 2021 

 

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

seznámil přítomné se sumární tabulkou výsledků hospodaření příspěvkových organizací 

zřízených MČ Praha 1 za rok 2021. Schvalování výsledků hospodaření a účetních závěrek PO 

je zákonná povinnost. V průběhu projednávání bodu probíhala diskuze všech přítomných. Po 

ukončení diskuze předseda výboru Ing. Heres poděkoval Ing. Kováříkovi a navrhl znění 

usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 140/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

bere na vědomí účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených 

MČ Praha 1 za rok 2021 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: Giancarlo Lamberti, člen FV ZMČ Praha 1 v.r. 


