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Zápis z 27. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 7. 9. 2022 v zasedací 

místnosti ÚMČ P1 (č. dv. 212) 

 

Jednání bylo zahájeno v 16,00 hod. a ukončeno ve 17,15 hod. 

 

Přítomni:  Ing. Tomáš Heres, předseda FV 

  Vojtěch Ryvola, místopředseda FV 

  Mgr. Amália Počarovská, místopředsedkyně FV – příchod v 16,15 hod 

 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

 Giancarlo Lamberti, člen FV 

 

Omluveni: Mgr. Patricia Cipro M. A., členka FV 

 Mgr. Michal Vostřez, člen 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. Vojtěch Ryvola. 

 

Pro navrženého ověřovatele hlasovali: 

 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Ověřovatel p. Vojtěch Ryvola byl schválen. 
 

Schválení zápisu z 26. jednání FV ZMČ P1 dne 8. 6. 2022 

 

Předseda Ing. Heres vyzval přítomné členy FV ZMČ P1, aby se vyjádřili k zápisu z 26. 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. 151/2022 bylo přijato – zápis z 26. jednání FV ZMČ 

P1 dne 8. 6. 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 nebyl požadavek na doplnění navrženého programu, proto předseda Ing. T. 

Heres dal hlasovat o programu jednání. 
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Pro program hlasovali: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Program:  

 

1. Výsledky hospodaření MČ P1 za 1. pololetí 2022, informace o mezitímní účetní závěrce 

MČ P1 a o mezitímních účetních závěrkách příspěvkových organizací zřízených MČ P1 

sestavených k 30. 6. 2022 

 

2. Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 8/2022 

 

3. Zásady a harmonogram pro tvorbu rozpočtu MČ P1 na rok 2023 včetně návrhu směrných 

hodnot (limitů) pro tvorbu rozpočtu 

 

4. Rozpočtová opatření MČ Praha 1, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 

– informace 

 

5. Předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1 - 8/2022 

 

6. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ P1 za r. 2022 

 

Takto navržený program byl přijat. 

 

1. bod jednání – Výsledky hospodaření MČ P1 za 1. pololetí 2022, informace o 

mezitímní účetní závěrce MČ P1 a o mezitímních účetních závěrkách 

příspěvkových organizací zřízených MČ P1 sestavených k 30. 6. 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 

Praha 1 dne 30. 8. 2022 usnesením UR22_1013. Zastupitelstvu MČ Praha 1 bude předložen na 

jeho jednání dne 13. 9. 2022, mezitímní účetní závěrka MČ Praha 1 bude předložena na stejné 

zasedání jako informace pro zastupitele. Postupně okomentovala příjmy, výdaje, výsledky 

ekonomické činnosti a dotace přijaté nad rámec schváleného rozpočtu za období od ledna do 

června 2022. V průběhu projednávání tohoto bodu probíhala diskuze všech přítomných 

k příjmové části rozpočtu, k výdajům i k plnění plánu ekonomické činnosti. 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. 152/2022 bylo přijato - FV ZMČ P1 projednal a 

bere na vědomí hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2022, informace o mezitímní účetní 

závěrce MČ Praha 1 a o mezitímních účetních závěrkách příspěvkových organizací zřízených 

MČ Praha 1 sestavených k 30. 6. 2022 dle UR22_1013 z 30. 8. 2022 

 

2. bod jednání – Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 8/2022 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a předal slovo J. Braunové, vedoucí odd. ROZ a 

tajemnici Finančního výboru ZMČ P1. J. Braunová seznámila přítomné s projednávaným 
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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 UR22_0918 ze dne 16. 8. 

2022. Odpis nevymožitelných, promlčených pohledávek nad 100 tis. Kč bude předložen na 

jednání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 13. 9. 2022. Vzhledem k nemajetnosti dlužníků jejich 

dožalování pozbývá smyslu a vedlo by pouze k neefektivnímu vynakládání finančních 

prostředků na náklady řízení. Po krátké diskuzi k tomuto materiálu přednesl předseda Ing. 

Heres návrh usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 153/2022 bylo přijato - FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje ZMČ Praha 1 vzdání se práva k pohledávkám z ekonomické činnosti ve výši nad 

100 tis. Kč dle UR22_0918 z 16. 8. 2022 

 

3. bod jednání - Zásady a harmonogram pro tvorbu rozpočtu MČ P1 na rok 2023 

včetně návrhu směrných hodnot (limitů) pro tvorbu rozpočtu 

 

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

J. Braunové. Na úvod J. Braunová konstatovala, že materiál byl projednán RMČ Praha 1 dne 

30. 8. 2022, usnesením UR22_1014. Postupně seznámila přítomné s projednávaným 

materiálem. Tímto materiálem rada schválila zásady a harmonogram pro tvorbu rozpočtu na 

rok 2023, 1. návrh rozpočtu příjmů, limity pro 1. návrh výdajů a návrh plánu výnosů a nákladů 

ekonomické činnosti na rok 2023. Tento návrh neobsahuje stavební investice a plánované velké 

opravy. Ty budou předmětem 2. návrhu rozpočtu stejně tak, jako převody nevyčerpaných 

prostředků z r. 2022 do rozpočtu roku 2023 na jmenovité akce. Harmonogram bude aktuálně 

upravován s ohledem na zářijové volby do zastupitelstev obcí. Po krátké diskuzi k tomuto 

materiálu přednesl předseda Ing. Heres návrh usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 154/2022 bylo přijato - FV ZMČ P1 projednal a 

bere na vědomí Zásady a harmonogram pro tvorbu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2023 včetně 

návrhu směrných hodnot (limitů) pro tvorbu rozpočtu dle UR22_1014 z 30. 8. 2022 

 

4. 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. V průběhu projednávání bodu přítomní diskutovali 

k některým rozpočtovým opatřením. Na závěr předseda výboru přečetl navržené usnesení a dal 

o něm hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
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Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 155/2022 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 

 

5. bod jednání – Předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1 – 8/2022 

 

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

rozpočtu J. Braunové. Nejprve J. Braunová seznámila přítomné s předběžným plnění příjmové 

části rozpočtu za leden až srpen, dále pak s předběžným plněním výdajové části rozpočtu a jako 

poslední s plněním plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti. Při projednávání výsledků 

hospodaření hlavní činnosti probíhala diskuze všech přítomných. Na dotazy odpovídal předseda 

výboru Ing. T. Heres a J. Braunová. Při projednávání předběžných výsledků plánu výnosů a 

nákladů ekonomické činnosti se do diskuze přihlásila Mgr. A. Počarovská. Ve svém příspěvku 

se zaměřila na výši plnění položky „Plánované opravy – byty“. Po dlouhé diskuzi Mgr. 

Počarovská vznesla požadavek, aby Finanční výbor ZMČ P1 k této položce plánu nákladů 

ekonomické činnosti přijal usnesení, které navrhla: 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1: 

Na základě předběžných výsledků hospodaření plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti 

za leden až srpen 2022 Finanční výbor ZMČ P1 konstatuje, že položka „Plánované opravy – 

byty“ je čerpána na 13,7 % ke schválenému plánu (11,2 mil. Kč), což je nedostatečné a 

doporučuje v příštím volebním období se zaměřit na plnění této položky 

 

Následně dal předseda Ing. T. Heres o navrženém usnesení hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 1   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 3, Nehlasoval: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 nebylo přijato 

 

6. bod jednání – Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 1 za r. 2022 

 

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

ZMČ Praha 1 za rok 2022, která byla rozeslána všem členům výboru. Do diskuze k tomuto 

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

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 156/2022 bylo přijato - FV ZMČ P1 projednal a 

schválil Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 1 za rok 2022 a ukládá tajemnici 

FV ZMČ Praha 1 zajistit její předložení ZMČ 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, člen FV ZMČ Praha 1 v.r. 


