
Městská část Praha 9 

Finanční výbor 

Zastupitelstva městské části 
 

 

 V Praze dne 8.12.2020 

 

Zápis z jednání Finančního výboru, které se konalo dne 7.12.2020 

 

Přítomni:  
 
Lukáš Dančevský, Ing. Jiří Navrátil, Václav Vislous MSc., Ing. Hana Bláhová, Ing. Vasil 
Silvestr Pekar Ph.D., Ing. Tomáš Kubík  
 
Host: 

 
Mgr. Tomáš Portlík 
 
 
Předseda výboru zahájil jednání ve 14:00 hod. 

 

Byl schválen následující program jednání: 

1. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2021 
2. Rozpočtové provizorium hospodaření MČ Praha 9 v 1. čtvrtletí 2021  

3. Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha 9 v roce 2021  
4. Odejmutí pozemků v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hlavního města Prahy ze správy 

MČ Praha 9 
 

 
Výsledek jednání finančního výboru: 

 
1. Členové Finančního výboru byli seznámeni s aktuálním návrhem rozpočtu na rok 2021, 

který v této fázi obsahuje požadavky jednotlivých kapitol na výši běžných výdajů, 
předpokládaný reálný objem příjmů MČ Praha 9 a předběžný stav financování s tím 
související. Předložený návrh neobsahuje plán kapitálových (investičních) výdajů, účelové 
dotace příspěvkovým organizacím a rozpočet hospodářské/zdaňované činnosti.  
Mgr. Tomáš Portlík se v rámci představení návrhu rozpočtu zaměřil především na 
problematiku příjmové oblasti spojenou s Covid-19 a aktuální ekonomickou situací, 
financování výstavby ZŠ Elektra a další plánované investice ovlivňující rozpočet roku 2021.  



Závěrečná jednání k rozpočtu na rok 2021 budou probíhat koncem roku 2020 a začátkem 
roku 2021 a předložit jej bude možno Zastupitelstvu MČ Praha 9 ke schválení až v průběhu 
1. čtvrtletí 2021. 
 
 
Usnesení: 
 
Finanční výbor projednal předložený návrh rozpočtu na rok 2021 a bere jej na 
vědomí.  
 

2. Členové Finančního výboru se seznámili s plánem finančního hospodaření Městské části 
Praha 9 v období rozpočtového provizoria – v 1. čtvrtletí roku 2021 do schválení rozpočtu 
na rok 2021. Rozpočtové provizorium bylo připraveno s ohledem na aktuální ekonomickou 
situaci a další předpokládaný vývoj. Běžné výdaje v navrhovaném rozpočtovém provizoriu 
jsou zpracovány z údajů schváleného rozpočtu na rok 2020 upraveného dle potřeb na rok 
2021. Běžné výdaje jsou poníženy o 5%. Kapitálové výdaje budou použity na úhrady faktur 
investičních akcí a to včetně projektových dokumentací, jejichž realizace byla zahájena 
v roce 2020 a dříve, smluvní vztahy přecházejí z roku 2020 a fakturace od dodavatelů bude 
probíhat počátkem roku 2021. 
 
 

Usnesení: 

 
Finanční výbor doporučuje předložený návrh rozpočtového provizoria Městské části 

Praha 9 v roce 2021 ke schválení. 
 

 
3. Členové Finančního výboru se seznámili s návrhem programů pro poskytování dotací v roce 

2021, s podmínkami pro podání žádostí o dotace a jejich udělování a s tím, že z rozpočtu 
roku 2021 bude pro tento účel uvolněna částka 900,0 tis. Kč. Připomínky k podmínkám 
poskytování dotací byly prodiskutovány. 
 
 

Usnesení: 

 
Finanční výbor doporučuje programy na poskytování dotací v roce 2021 ke 

schválení. 
 
 

4. Odejmutí pozemků v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hlavního města Prahy ze správy 
MČ Praha 9 
 
Mgr. Tomáš Portlík informoval členy Finančního výboru o výše uvedeném materiálu, 
který bude předložen Zastupitelstvu MČ Praha 9 ke schválení dne 15.12.2020.  
 
Usnesení: 

 
Finanční výbor byl o materiálu Odejmutí pozemků v k.ú. Střížkov ve vlastnictví 

hlavního města Prahy ze správy MČ Praha 9 informován. 
 

 
 



Předseda výboru ukončil jednání v 15.15 hod. 
 

Zapsala : 

Ing. Hana Bláhová, Tajemník výboru                     ……………………………………. 

Schválil: 

Lukáš Dančevský, Předseda Finančního výboru:     ………………………………..….. 

Ověřil: 

Václav Vislous MSc., člen Finančního výboru:        ……………………………………. 

 


