
Městská část Praha 9 

Finanční výbor 

Zastupitelstva městské části 

 

 

 V Praze dne 15.6.2022 

 

Zápis z jednání Finančního výboru, které se konalo dne 13.6.2022 

 

Přítomni:  

 

Lukáš Dančevský, Ing. Jiří Navrátil, Václav Vislous MSc., Ing. Martin Bartůněk, Ing. Tomáš 

Kubík  

 

Host: 

 

Mgr. Tomáš Portlík 

JUDr. Jana Nowaková Těmínová 

Mgr. Kamila Šampalíková Dis. 

 

 

Omluven: 

 

Ing. Vasil Silvestr Pekar Ph.D. 

 

 

Předseda výboru zahájil jednání v 16:30 hod. 

 

Byl schválen následující program jednání: 

1. Uzavření dohody o zániku zástavního práva k bytové jednotce č. 550/4 v k.ú. 

Prosek 

2. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitých věcí v k.ú. 

Hrdlořezy 

3. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitých věcí v k.ú. 

Vysočany 

4. Projednání nedokončení pořízení dlouhodobého majetku 

5. Projednání komplexního rozboru hospodaření za rok 2021 

6. Pokračování interpelace pana Suchara z minulého jednání 

 

 

 



Výsledek jednání finančního výboru: 

1. JUDr. Nowaková Těmínová a Mgr. Šampalíková objasnily problém s prodejem bytové 

jednotky č. 550/4 v k.ú. Prosek včetně způsobu jejího navrácení do správy MČ Praha 9. 

Vzhledem k nepravdivému prohlášení ohledně exekucí nového majitele bytu, 

odstoupila MČ Praha 9 od smlouvy a následně vyhrála spor o určení vlastnictví 

nemovité věci u obvodního soudu pro Prahu 9.  

 

Finanční výbor doporučuje uzavření dohody ke schválení a vyjadřuje poděkování 

pracovnicím realitního oddělení a právnímu zástupci za dobře odvedenou práci na tomto 

případu. 

 

2. JUDr. Nowaková Těmínová  seznámila s návrhem vypořádání podílového 

spoluvlastnictví nemovitých věcí v k.ú. Hrdlořezy.  

 

Finanční výbor doporučuje vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitých věcí ke 

schválení 

 

3. JUDr. Nowaková Těmínová  seznámila s návrhem vypořádání podílového 

spoluvlastnictví nemovitých věcí v k.ú. Vysočany.  

 

Finanční výbor doporučuje vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitých věcí ke 

schválení 

 

4. Finanční výbor diskutoval nad jednotlivými položkami nedokončení pořízení 

dlouhodobého majetku. Na doplňující otázky odpověděl Ing. Bartůněk. Jednalo se o 

čtyři studie k možným investicím, které již nemají v současné době využití a proto je 

možné je odepsat z majetkového účtu. 

 

Finanční výbor doporučuje tento návrh ke schválení. 

  

 

5. Finanční výbor projednal komplexní rozbor hospodaření za rok 2021. Všichni členové 

se s dopředu zaslaným materiálem seznámili. Z toho důvodu proběhla jen krátká 

diskuze. 

 

Finanční výbor doporučuje komplexní rozbor hospodaření za rok 2021 ke schválení. 

 

6. Vzhledem k omezeným časovým možnostem členů finančního výboru nebyl tento bod 

projednán. 

 

Předseda výboru ukončil jednání v 17:45 hod. 



 

Zapsal: 

Ing. Martin Bartůněk, Tajemník výboru                    ……………………………………. 

Schválil: 

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

Ověřil: 

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

 


