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Zápis z 25. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 11. 5. 2022 v zasedací 

místnosti ÚMČ P1 (č. dv. 212) 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 14,00 hod. a ukončeno v 15,30 hod. 

 

Přítomni:  Ing. Tomáš Heres, předseda FV 

  Vojtěch Ryvola, místopředseda FV 

 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

 Giancarlo Lamberti, člen FV 

 

Omluveni: Mgr. Michal Vostřez, člen 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 - omluven 
 

 MUDr. Jan Votoček, radní - omluven 

 

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 24. jednání FV ZMČ P1 dne 6. 4. 2022 

 

Předseda Ing. Heres vyzval přítomné členy FV ZMČ P1, aby se vyjádřili k zápisu z 24. 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. 141/2022 bylo přijato – zápis z 24. jednání FV ZMČ 

P1 dne 6. 4. 2022 byl schválen 
 

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

výboru. Navrhl doplnit do „Různého“ bod „Soudní smír ve věci sporu vedeného u Obvodního 

soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 15 C 213/2009 o zaplacení 136 824 103,- Kč s příslušenstvím“. 

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

k doplněnému programu, proto předseda Ing. T. Heres dal hlasovat o upraveném programu 

jednání. 
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Pro program hlasovali: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

Program:  

1. Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1-4/2022 - informace 

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

rok 2022 - informace  

3. Žádost o snížení smluvní pokuty – oprava střechy budovy ZŠ Vodičkova 683/22 

4. Skořepka 9/423 – nedodržení termínu k rekonstrukci bytu 

5. Různé - Soudní smír ve věci sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod 

sp. zn. 15 C 213/2009 o zaplacení 136 824 103,- Kč s příslušenstvím 

 

Takto navržený program byl přijat. 

 

1. bod jednání – Předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1-4/2022 - informace 
 

Projednávání bodu zahájil předseda Ing. Heres a předal slovo vedoucí oddělení rozpočtu a 

tajemnici výboru J. Braunové. J. Braunová v příjmové části rozpočtu stručně okomentovala 

jednotlivé třídy a jejich plnění. Vysoké plnění k upravenému rozpočtu (101,89 %) vykazuje 

poplatek z pobytu, ze kterého byl v dubnu proveden 25 % odvod do rozpočtu HMP. Důvodem 

je zvýšení sazby od 1. 1. 2022. Velmi dobré plnění vykazují i poplatek ze psů a správní 

poplatky. MČ P1 v tomto období obdržela i první zálohu daně z nemovitých věcí. Ve tř. 2 jsou 

přeplněny příjmy z úroků. Příjmy ze sankčních plateb od jiných subjektů (dopravně-správní 

agenda) jsou plněny na 24,19 %. Dotační vztahy jsou plněny dle metodiky, dotace přijaté nad 

rámec schváleného rozpočtu obdržela MČ P1 téměř v 100% výši. Převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti jsou plněny na 11,42 %. Ve sledovaném období nebylo třeba vyšších 

převodů, čemuž odpovídá i plnění výdajové části rozpočtu. Ve výdajové části rozpočtu nebyly 

ve sledovaném období vyplaceny dotace poskytované z rozpočtu MČ P1 vybraným subjektům. 

Investiční výdaje jsou plněny na necelých 9 %. V tomto období byla dokončena I. etapa „Půdní 

vestavby MŠ Řásnovka“. Na ostatních investičních akcí se práce postupně rozjíždějí a fakturace 

nastane až v průběhu letních měsíců. Celkově hospodaření hlavní činnosti skončilo v mírném 

přebytku. V ekonomické činnosti dosáhl hospodářský výsledek cca 105 %. Jeho výše byla 

ovlivněna hlavně nízkými náklady v položce oprav a udržování a na straně výnosů plněním 

položky „Prodeje nemovitostí a HM“. V průběhu projednávání bodu probíhala diskuze všech 

přítomných. Po jejím ukončení předseda výboru přednesl závěr k projednávanému bodu a dal 

o něm hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Finanční výbor ZMČ P1 projednal a bere na vědomí předběžné výsledky hospodaření MČ 

Praha 1 za 1 – 4 /2022 

 

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

ukazatele rozpočtu na rok 2022 - informace 

 

Projednávání bodu zahájil předseda Ing. Heres a předal slovo vedoucí oddělení rozpočtu 

J. Braunové. J. Braunová stručně seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními, které již 

projednala a schválila rada a Finančnímu výboru ZMČ P1 jsou předloženy jako informace. Více 
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se zaměřila na RO, kterými byly MČ Praha 1 poskytnuty dotace na mimořádné výdaje 

v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské 

federace a na projekt REACT-EU – modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění 

zdravotní péče v Nemocnici Na Františku, Praha 1 (dotace ze SR MMR ČR). K těmto dvěma 

rozpočtovým opatřením proběhla krátká diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení předseda 

výboru přečetl navržené usnesení a dal o něm hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 142/2022 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 – Žádost o snížení smluvní pokuty – oprava střechy budovy ZŠ 

Vodičkova 683/22 

 

Projednávání bodu zahájil předseda Ing. Heres. Společnost SUPRELA s.r.o. jako zhotovitel 

provedla opravu střechy budovy ZŠ Vodičkova 683/22. V rámci této akce byla provedena 

havarijní oprava terasy ÚMČ P1. V záruční době se vyskytla na střeše budovy základní školy 

závada. Tuto závadu firma neodstranila, neboť jí nebyly uhrazeny náklady za havarijní opravu 

terasy. Nyní zhotovitel žádá o snížení smluvní pokuty na třetinu. V průběhu projednávání bodu 

proběhla diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení předseda výboru Ing. Heres navrhl znění 

usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 143/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje snížení smluvní pokuty na 1/3, a to za podmínky úhrady zbývající části dluhu a 

příslušenství 

 

4. bod jednání – Skořepka 9/423 – nedodržení termínu k rekonstrukci bytu 

 

Projednávání bodu zahájil předseda Ing. Heres. Bod byl zařazen na program jednání výboru 

z podnětu KOMA. S nájemcem bytové jednotky byla uzavřena nájemní smlouva na základě 

VŘ na opravu a pronájem bytu. Nájemce nedokončil stavební práce ve stanoveném termínu, 

termín dokončení mu byl prodloužen za podmínky, že nájemce bude dle nájemní smlouvy řádně 

hradit nájemné tak, jak bylo ujednáno a zároveň uhradí veškeré vícenáklady spojené 

s prodloužením termínu. Nájemce stavební práce nedokončil ani v tomto termínu. Vzhledem 

k nedodržení podmínek nedošlo k uplatnění slevy a nájemné bylo účtováno v plné výši od 

předání prostoru nájemci. Služby byly v souladu se smlouvou účtovány od předání prostoru. 

Tím vznikl na této bytové jednotce dluh na nájemném. V průběhu projednávání této kauzy 

probíhala diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení předseda výboru 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. 144/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje ZMČ Praha 1 vzdání se práva k dluhu ve výši 138 996,- Kč za bývalým nájemcem 

této jednotky, a to za podmínky úhrady zbývající části dluhu a příslušenství a vzdání se nároku 

za zhodnocení bytové jednotky 

 

5. bod jednání – Soudní smír ve věci sporu vedeného u Obvodního soudu pro 

Prahu 1 pod sp. zn. 15 C 213/2009 o zaplacení 136 824 103,- Kč s příslušenstvím 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres. Konstatoval, že návrh na soudní smír byl 

projednán RMČ P1 dne 3. 5. 2022 usnesením UR22_0579. Soudní spor se společností 

XXXXXXXXX byl zahájen v červnu 2009 a týkal se výstavby bytových jednotek v půdních 

prostorech domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, Statutem svěřených MČ P1. Ve věci soudního 

sporu byla žalovaná částka 136 824 103,- Kč. Zástupci obou stran se pokusili tento spor vyřešit 

mimosoudní cestou, resp. vzájemnou dohodou. Stejný spor MČ P1 řešila se spol. 

XXXXXXXX. Tento spor byl již pravomocně ukončen. Pokud se oba spory budou posuzovat 

stejně, pak je možno ze strany MČ P1 uhradit pouze částku 29 140 552,24 Kč. K této kauze 

v průběhu jejího projednávání probíhala diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení předseda 

výboru Ing. Heres navrhl usnesení k tomuto bodu a dal o něm hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 145/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje ZMČ P1 schválit uzavření Soudního smíru ve věci sporu vedeného u Obvodního 

soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 15 C 213/2009 v částce 29 140 552,24 Kč 

 

 

 

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. 


