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Zápis 

z jednání Finančního výboru,  

které se konalo dne 12. listopadu 2019 

 

 
Přítomni:        p. Lukáš Dančevský,  Ing. Tomáš Kubík,, Ing. Vasil Silvestr Pekar Ph.D., 

Ing. Jiří Navrátil, p. Václav Vislous, MSc. 

Za OE:          pí. Stanislava Tůmová 

Za OSM: Ing. Stanislav Goller 

Omluveni: Ing. Hana Bláhová  

 

Předseda výboru zahájil jednání ve 14:00 hod. 

 

Schválený program jednání:  
 

1. Problematika volných bytů zatížených nevymožitelnými pohledávkami 

2. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020  

3. Rozpočtové provizorium hospodaření MČ Praha 9 v 1. čtvrtletí 2020 

4. Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za 1. – 3. čtvrtletí 2019 

5. Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha 9 v roce 

2020 

 

 

1. Členové Finančního výboru se seznámili s problematikou volných bytů, které byly 

v minulosti exekučně vyklizeny a jsou zatíženy vysokým dluhem. Současně byli seznámení se 

skutečností, že se změnila strategie městské části, a že už nebude vyhlašováno výběrové řízení 

na nájem těchto bytů za první smluvní nájemné, v jehož rámci byl uhrazen dluh na bytě 

váznoucí, a s tím související i možnost pro nájemce, aby mohl bytovou jednotku privatizovat. 

Městská část chce si byty ponechat ve vlastnictví a provést jejich opravy (většinou se jedná o 

vybydlené byty), aby je mohl dále pronajímat. Ing. Stanislav Goller informoval členy výboru 

o uskutečněných, probíhajících a plánovaných opravách bytů městské části. 

 

Finanční výbor doporučuje nevymožitelné pohledávky dle předloženého návrhu účetně 

odepsat a dále evidovat v účetnictví na podrozvahovém účtu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 

Zdržel se: 0 

Proti: 0 

 

2. Členové Finančního výboru byli seznámeni s aktuálním stavem přípravy návrhu rozpočtu 

na rok 2020, 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.  
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Finanční výbor projednala předložený předběžný návrh rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2020. 

Seznámila se s plánem příjmů městské části a s požadavky na běžné výdaje, které správci 

kapitol zpracovali podle pokynů k postupu sestavování rozpočtu dle usnesení Rady Městské 

části Praha 9 č. Us RMČ 503/19 ze dne 10.9.2019.  

Členové výboru projevili zájem o účast na jednáních jednotlivých komisí RMČ, při kterých 

budou projednávány návrhy a požadavky jednotlivých odborů na výši finančních prostředků 

pro jimi spravovaný rozpočet. 

 

Finanční výbor vzal předložený návrh rozpočtu na rok 2020 na vědomí. 

 

 

3. Členové Finančního výboru se seznámili s plánem finančního hospodaření Městské části 

Praha 9 v období rozpočtového provizoria – v 1. čtvrtletí 2020 do schválení rozpočtu na rok 

2020. Městská část bude hospodařit dle předloženého návrhu výdajů včetně aktualizovaných 

rozpočtových požadavků na investice, u kterých přechází fakturace z uzavřených smluv do 

roku 2020. 

 

Finanční výbor souhlasí s předloženým návrhem Pravidel pro hospodaření Městské 

části Praha 9 v období rozpočtového provizoria v roce 2020 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 

Zdržel se: 0 

Proti: 0 

 

4. Finanční výbor se seznámil s obsahem „Rozboru hospodaření Městské části Praha 9 za 1. – 

3. čtvrtletí 2019“ a projednala jeho jednotlivé části. Pozornost věnovala oblasti nízkého 

čerpání rozpočtu investičních akcí, mnohé akce jsou ve fázi rozpracovanosti nebo ukončeny a 

závěrečné faktury budou hrazeny v posledním čtvrtletí. Realizace některých investičních akcí 

bude pokračovat i v roce 2020. Tyto skutečnosti významně ovlivňují celkový pohled na 

vykázaný výsledek hospodaření. Dále výbor projednal rozpočtová opatření dle přehledu, který 

je přílohou rozboru. 

 

Finanční výbor vzal údaje z rozboru za dané období na vědomí. 

 

5. Členové Finančního výboru se seznámili s návrhem programů pro poskytování dotací 

v roce 2020, s podmínkami pro podání žádostí o dotace a jejich udělování a s tím, že 

z rozpočtu roku 2020 bude pro tento účel uvolněna částka 900,0 tis. Kč.  

 

Finanční výbor vzal informaci o programech na poskytování dotací na vědomí. 

 

 

Příští jednání komise se bude konat v únoru 2020 

 

Zapsala:  Stanislava Tůmová                                                       ………………………… 

 

Schválil: Lukáš Dančevský, předseda Finančního výboru           ………………………… 

 

Ověřil: Ing. Tomáš Kubík, místopředseda Finančního výboru    ………………………… 


