
Zápis z jednání Finančního výboru, které se konalo dne 22.3.2021 

 

Přítomni:  
 
Lukáš Dančevský, Ing. Tomáš Kubík, Ing. Jiří Navrátil, Václav Vislous MSc., Ing. Hana 
Bláhová, Mgr. Tomáš Portlík 
 

Omluven: 

 
Vasil Silvestr Pekar Ph.D. 

 

Předseda výboru zahájil jednání v 15:00 hod. 

 

Byl schválen následující program jednání: 

1. Návrh rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 
9 na roky 2022-2026 

 

Výsledek jednání finančního výboru: 

 

1. Členové Finančního výboru obdrželi návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu 
rozpočtu do roku 2026 v dostatečném předstihu, aby se mohli seznámit s jeho obsahem. 
Návrh rozpočtu byl rovněž již projednán v Rozpočtové komisi. Mgr. Tomáš Portlík 
podrobně seznámil Finanční výbor s Návrhem rozpočtu a zaměřil se na nejdůležitější 
dopady. 
 
V oblasti příjmů se zaměřil na navýšení příjmů u daně z nemovitostí a očekávané dotace 
z MHMP související s jednotlivými plánovanými investičními akcemi. 
 
Běžné výdaje byly u některých kapitol sníženy vzhledem k  ekonomické situaci a jejímu 
předpokládanému vývoji. Dále byl prodiskutován vliv situace s Covid-19 na navýšení 
výdajů městské části a rovněž jeho vliv na ekonomickou situaci Sociálních služeb Praha, 
z.ú., divadla Gong a Polikliniky Prosek. Václav Vislous MSc. Pak rovněž apeloval na 
zaměření se na údržbu zeleně v městské části.  
 
V oblasti Kapitálových výdajů Mgr. Tomáš Portlík detailně seznámil členy Finančního 
výboru s vývojem nejdůležitějších investičních akcí a jejich financováním jako např. ZŠ 



v lokalitě U Elektry, ZŠ a MŠ Na Balabence 800, Komunikace a infrastruktura v Parku 
Přátelství a rekonstrukce historické budovy U Brabců. Veškeré dotazy přítomných členů 
výboru včetně dotazů na investiční akce byly zodpovězeny. 

Václav Vislous MSc. navrhl Finančnímu výboru prověřit stav nájemních vztahů ke 
komerčním nemovitostem, a to s důrazem na vedlejší ekonomickou činnost (jako příklad 
uvedl některé kotelny ve společném vlastnictví MČ Praha 9). 

 

Usnesení: 

Finanční výbor projednal předložený Návrh rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2021 a střednědobého 

výhledu rozpočtu MČ Praha 9 na roky 2022-2026  a bere jej na vědomí.  

 

Doplňující Usnesení k jednání Finančního výboru: 

 
Finanční výbor souhlasí s návrhem změny jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 9 

předloženého Kontrolním výborem. Hlasování proběhlo per rollam.  

 
Předseda výboru ukončil jednání v 16:15 hod. 
 
 

Zapsala: 

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

Schválil: 

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

Ověřil: 

Václav Vislous MSc.:                                                     ……………………………………. 

 

 


