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Zápis z 26. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 8. 6. 2022 v zasedací 

místnosti ÚMČ P1 (č. dv. 212) 

 

Jednání bylo zahájeno v 14,00 hod. a ukončeno ve 14,45 hod. 

 

Přítomni:  Ing. Tomáš Heres, předseda FV 

  Vojtěch Ryvola, místopředseda FV 

 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

 Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

 

Omluveni: Mgr. Amália Počarovská, místopředsedkyně FV 

 Mgr. Patricia Cipro M. A., členka FV 

 Giancarlo Lamberti, člen FV 

 

Neomluveni: xxx 

 

Přizvaní: Ing. Zdeněk Kovářík, zástupce tajemníka ÚMČ Praha 1 pro oblast finanční 

a majetkovou - omluven 
 

 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. Vojtěch Ryvola. 

 

Pro navrženého ověřovatele hlasovali: 

 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Ověřovatel p. Vojtěch Ryvola byl schválen. 
 

Schválení zápisu z 25. jednání FV ZMČ P1 dne 11. 5. 2022 

 

Předseda Ing. Heres vyzval přítomné členy FV ZMČ P1, aby se vyjádřili k zápisu z 25. 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. 146/2022 bylo přijato – zápis z 25. jednání FV ZMČ 

P1 dne 11. 5. 2022 byl schválen 
 

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

výboru. Navrhl doplnit do „Různého“ bod „Skořepka 9/423 – nedodržení termínu 

k rekonstrukci bytu.“ Vyzval přítomné, aby se k navrženému programu vyjádřili. Nikdo 

nevznesl žádné připomínky k navrženému 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. Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické 

činnosti včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 

2021, změna rozpočtu na rok 2022 

 

2. Předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1 - 5/2022 – informace 

 

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

rok 2022 – informace 

 

4. Žádost o uzavření splátkového kalendáře v souvislosti s užíváním části NJ č. 

426/104 v domě č.p. 426, k.ú. Malá Strana, Újezd 26, P1 

 

5. Různé – Skořepka 9/423 – nedodržení termínu k rekonstrukci bytu 

 

 

Takto navržený program byl přijat. 

 

1. bod jednání – Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření 

ekonomické činnosti včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ 

Praha 1 za rok 2021, změna rozpočtu na rok 2022 
 

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

tajemnici výboru J. Braunové. J. Braunová konstatovala, že materiál byl již projednán v RMČ 

P1 dne 31. 5. 2022 usnesením UR22_0690, následně byl dle zákonné povinnosti zveřejněn na 

úřední desce. Zastupitelstvu MČ Praha 1 bude předložen k projednání a ke schválení dne 15. 6. 

2022. Tímto materiálem bude ZMČ P1 projednávat a schvalovat účetní závěrku MČ Praha 1 za 

rok 2021, závěrečný účet MČ P1 včetně Zprávy o výsledku hospodaření MČ P1 za r. 2021 a 

změnu rozpočtu pro rok 2022. Více se zaměřila na dosažené výsledky hospodaření hlavní i 

ekonomické činnosti za rok 2021. V materiálu je navrhováno užití hospodářského výsledku 

hlavní činnosti ke změně (navýšení) rozpočtu roku 2022. Na závěr pak okomentovala Zprávu 

o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2021 a navržená opatření k nápravě 

chyb a nedostatků uvedených ve zprávě. V průběhu projednávání bodu probíhala 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. 147/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

schvaluje Účetní závěrku, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické 

činnosti včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2021, změnu 

rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2022 dle UR22_0690 ze dne 31. 5. 2022 a doporučuje 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 jejich schválení 
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2. bod jednání – Předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1 - 5/2022 – 

informace 

 

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

tajemnici výboru J. Braunové. J. Braunová seznámila přítomné s předběžnými výsledky 

hospodaření MČ Praha 1 za leden až květen 2022. Celkově skončilo hospodaření hlavní činnosti 

v mírném přebytku. V příjmové části rozpočtu okomentovala plnění jednotlivých tříd. Více se 

zaměřila na důvody navýšení položky 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. 

Ve výdajové části rozpočtu nedošlo k zásadnímu nárůstu v čerpání, neboť stále ještě probíhají 

grantová (dotační) řízení a následně budou dotace převáděny na účty vybraných žadatelů. 

Předběžný výsledek hospodaření plánu ekonomické činnosti vykazuje plnění cca na 140 %, což 

je ovlivněno stále nízkým plněním v oblasti nákladů - oprav a udržování a naopak ve výnosové 

části přeplněním výběru nájemného. 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 – 5 /2022 

 

3. 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 postupně seznámila přítomné s jednotlivými rozpočtovými 

opatřeními, které již projednala a schválila rada a Finančnímu výboru ZMČ P1 jsou předloženy 

jako informace. Jednalo se jak o rozpočtová opatření vyplývající z rozhodnutí orgánů hl. m. 

Prahy, tak i o vlastní rozpočtová opatření. Dále přítomné seznámila se změnou plánu výnosů a 

nákladů ekonomické činnosti pro rok 2022. V průběhu projednávání bodu přítomní diskutovali 

k některým rozpočtovým opatřením. Na závěr 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. 148/2022 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 

 

4. bod jednání – Žádost o uzavření splátkového kalendáře v souvislosti s užíváním 

části NJ č. 426/104 v domě č.p. 426, k.ú. Malá Strana, Újezd 26, P1 

 

Projednávání bodu zahájil předseda Ing. Heres a seznámil přítomné s projednávanou kauzou. 

Bod byl zařazen na program jednání výboru z podnětu TAJ_OPR. Nájemce nebytového 

prostoru č. 426/104 v domě č. p. 426. k. ú. Malá Strana, Újezd 26, Praha 1 

XXXXXXXXXXXXX podal žádost o uzavření splátkového kalendáře na dobu 36 měsíců 

z důvodu složité situace, kdy stále ještě splácí náklady spojené s ukončením činnosti restaurace 
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XXXXXXXXXXXX. V závěru projednávání tohoto bodu proběhla krátká 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 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 149/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje ZMČ Praha 1 schválit uzavření splátkového kalendáře v souvislosti s užíváním 

části nebytové jednotky č. 426/104 v domě č.p. 426, k.ú. Malá Strana, Újezd 26, P1 s p. 

XXXXXXXXXXXXXXX, a to na aktuální výši dluhu, na 36 měsíčních splátek  
 

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

 

Bod byl zařazen na program jednání výboru z podnětu KOMA a již jednou částečně projednán 

na minulém jednání FV ZMČ Praha 1. 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. To bylo řešeno na 

minulém jednání FV ZMČ Praha 1. Nyní se jedná o prominutí pohledávky - smluvní pokuty 

ve výši 1 023 996,35 Kč dle čl. VI. odst. 6) smlouvy o nájmu bytu č. 2020/1455 ze dne 20. 1. 

2021. 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 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 150/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje ZMČ P1 prominout pohledávku - smluvní pokutu ve výši 1 023 996,35 Kč dle čl. 

VI. odst. 6) smlouvy o nájmu bytu č. 2020/1455 ze dne 20. 1. 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, člen FV ZMČ Praha 1 v.r. 


