
Zápis z jednání Finan čního výboru, které se konalo dne 3.2.2020 

 

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

Předseda výboru zahájil jednání ve 14:00 hod. 

 

Byl schválen následující program jednání: 

1. Návrh rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 
9 na roky 2021-2025 

2. Prominutí poplatků a úroků z prodlení za neplacení nájemného a záloh na služby 

 

Výsledek jednání finančního výboru: 

 

1. Členové finančního výboru obdrželi návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu 
rozpočtu do roku 2025 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 detailně popsal tabulku Bilance 
příjmů a výdajů.  
 
V oblasti příjmů vysvětlil změny v rozpočtu oproti loňskému roku, a to především změny 
týkající se navýšení příjmů u daně z nemovitostí, finančních prostředků ze státního rozpočtu 
určeného na výkon státní správy, sankčních plateb přijatých od jiných subjektů 
souvisejících se zavedením zón placeného stání a navýšení výnosů z finančního majetku 
v rámci navýšení úroků u bankovních ústavů. 
 
Běžné výdaje byly okomentovány dle jednotlivých kapitol v porovnání s loňským rokem, 
navýšení běžných výdajů v kapitole vnitřní správa (Personální servis) z důvodů 
legislativních změn bylo vysvětleno. 
 
V oblasti Kapitálových výdajů Mgr. Tomáš Portlík seznámil členy Finančního výboru 
s nejdůležitějšími investičními akcemi jako např. ZŠ v lokalitě U Elektry, ZŠ a MŠ Na 
Balabence 800, Park Zahrádky, Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství. Větší 
pozornost pak byla věnována Rekonstrukci historické budovy U Brabců. Veškeré dotazy 
přítomných členů výboru včetně dotazů na investiční akce byly zodpovězeny. 

 



Finanční výbor se k bodu číslo 1. usnesl následujícím způsobem: 
 
Hlasování: 
 
Pro: 4 
Zdržel se: 1 
Proti: 0 

 
2. Předseda Finančního výboru představil návrh na prominutí poplatků a úroků z prodlení za 

neplacení nájemného a záloh za služby, který projednala  a schválila Rada městské části 
Praha 9 dne 28.1.2020 na návrh Odboru správy majetku. Jedná se o poplatky a úroky 
z prodlení v celkové výši 451.644,40 Kč. V případě schválení prominutí předmětné částky 
Zastupitelstvem MČ Praha 9 bude podán návrh na zastavení výkonu rozhodnutí srážkami 
ze mzdy.  

Finanční výbor se k bodu číslo 2. usnesl následujícím způsobem: 

Hlasování: 

Pro: 5 
Zdržel se: 0 
Proti: 0 

 
Předseda výboru ukončil jednání v 16:00 hod. 
 
 

Zapsala : 

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

Schválil: 

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

Ověřil: 

Ing. Tomáš Kubík, Místopředseda Finančního výboru: ……………………………………. 

 

 


