
Zápis z jednání Finan čního výboru, které se konalo dne 15.9.2020 

 

Přítomni:  
 
Lukáš Dančevský, Vasil Silvestr Pekar Ph.D., Václav Vislous MSc., Ing. Hana Bláhová, Mgr. 
Tomáš Portlík, JUDr. Jana Nowaková Těmínová 
 

Omluveni: 
 
Ing. Jiří Navrátil 
Ing. Tomáš Kubík 
 

Předseda výboru zahájil jednání ve 13:15 hod. 

 

Byl schválen následující program jednání: 

1. Projednání Rozboru hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2020 
2. Projednání postupu sestavování rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2021 
3. Projednání záměru nabytí spoluvlastnických podílů o velikosti 1/2 na pozemcích v 

k.ú. Vysočany do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9, 
záměru směny pozemků v k.ú. Střížkov a v k.ú. Vysočany mezi spol. FINEP Prosek k.s. 
a MČ Praha 9 a záměru nabytí nemovitých věcí v k.ú. Střížkov do vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9 

4. Poskytnutí dotace Poliklinice Prosek a.s. 
 
Výsledek jednání finančního výboru: 

 

1. Členové Finančního výboru se seznámili s Rozborem hospodaření Městské části Praha 9 za 
1. pololetí roku 2020 a to z pohledu realizovaných příjmů a výdajů. Mgr. Tomáš Portlík 
rovněž zmínil vliv Covid-19 na hospodaření MČ z pohledu jak příjmů, tak výdajů.  
 
Usnesení:  
 
Finanční výbor projednal Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za 1. pololetí roku 2020 a 
bere jej na vědomí.  
 

 
2. Členové Finančního výboru se seznámili s postupem sestavování rozpočtu Městské části 

Praha 9 na rok 2021. Mgr. Tomáš Portlík prodiskutoval s členy výboru stěžejní body týkající 
se sestavování rozpočtu tj. vliv Covid-19 na příjmy rozpočtu, výši příspěvku na obyvatele, 



očekávané příjmy na investiční akce z HMP aj. Václav Vislous MSc. vznesl dotaz na 
provozní náklady na oblast bezpečnosti a dále zachování údržby parků s cílem vyčlenit 
finance na tyto oblasti. 

 

Usnesení:  
 
Finanční výbor projednal postup sestavování rozpočtu M ěstské části Praha 9 na rok 
2021 a bere jej na vědomí.  
 

3. JUDr. Jana Nowaková Těmínová představila členům Finančního výboru záměry viz. níže a 
zodpověděla členům výboru všechny jejich dotazy: 
 
- záměr nabytí spoluvlastnických podílů o velikosti 1/2 na pozemcích v k.ú. 

Vysočany do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9 (záměr 

nabytí spoluvlastnických podílů o velikosti 1/2 na pozemcích parc.č. 1395/11, 1402/9, 
1402/13, 1405, 1406/2, 1406/9, 1404/1, 1404/2, 1404/3, 1404/4 a 1406/8 v katastrálním 
území Vysočany od jednotlivých spoluvlastníků, do vlastnictví HMP, svěřené správy 
MČ Praha 9) 

- záměr směny pozemků v k.ú. Střížkov a v k.ú. Vysočany mezi spol. FINEP Prosek 
k.s. a MČ Praha 9 (záměr směny pozemků parc.č. 1811/3 o výměře 1294 m2, parc.č. 
1813/3 o výměře 422 m2, parc.č. 1813/5 o výměře 813 m2, parc.č. 1813/6 o výměře 
342 m2 a parc.č. 1813/14 o výměře 83 m2 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví HMP, svěřené 
správě MČ Praha 9 s tím, že geometrickým plánem bude oddělena část pozemků pro 
vybudování přístupové komunikace, za pozemek parc. č. 515/41 o výměře 16.016 m2 v 
k.ú. Střížkov ve vlastnictví spol. FINEP Prosek k.s., se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26762382, s tím, že Městská část Praha 9 doplatí rozdíl 
mezi cenami pozemků stanovenými znaleckými posudky na cenu v době a místě 
obvyklou.) 

- záměr nabytí nemovitých věcí v k.ú. Střížkov do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy MČ Praha 9 (záměr nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na 
pozemcích v k.ú. Střížkov, a to parc.č. 500/17, parc.č. 500/95, parc.č. 500/16, parc.č. 
500/77, parc.č. 500/78, parc.č. 500/80, parc.č. 500/83, parc.č. 500/85, parc.č. 500/87, 
parc.č. 500/90, parc.č. 500/91, parc.č. 500/96, parc.č. 801/2, parc.č. 839/2, parc.č. 837/2, 
parc.č. 844/2 a parc.č. 845/3, od jednotlivých vlastníků, do vlastnictví HMP, svěřené 
správy MČ Praha 9, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 17.500.000 Kč s tím, 
že tato cena je nižší než cena obvyklá stanovená znaleckým posudkem) 
 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal výše uvedené záměry a bere je na vědomí.  

 

4. Předseda Finančního výboru představil členům Finančního výboru návrh na Poskytnutí 
dotace Poliklinice Prosek, a.s., který bude projednán na Zastupitelstvu městské části Praha 
9 konaném dne 22.9.2020. Poliklinika Prosek, a.s. požádala o poskytnutí dotace 
v souvislosti s dopady koronavirové krize na její činnost. 



Usnesení: 

Finanční výbor projednal návrh na Poskytnutí dotace Poliklinice Prosek, a.s. a bere 
tento materiál na vědomí.  

 

Jednání Finančního výboru bylo ukončeno v 14:45 hod. 
 
 

Zapsala : 

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

Schválil: 

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

Ověřil: 

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

 

 


