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Návrh opatření v oblasti finanční a rozpočtové městské části Praha 11 
z důvodu pandemie koronaviru 
 
S ohledem na situaci pandemie koronaviru, která vypukla na území celé České republiky, 
navrhujeme jakožto klub zastupitelů hnutí ANO na Praze 11 následující opatření v oblasti 
finanční a rozpočtové městské části Praha 11. 
 

Þ Připravit novelu rozpočtu městské části Prahy 11 pro rok 2020. 
Þ Zveřejnit detailní přehled o tom, do jakých oblastí bude městská část Praha 11 alokovat 

dotaci poskytnutou MHMP, a to ve výši 23 mil. Kč na krytí nákladů, které vznikly 
v souvislosti s pandemií koronaviru. 

Þ V odůvodněných případech umožnit odložení splátky z nájemného (bytové a nebytové 
prostory), a to o 2 měsíce a prominout úroky z prodlení s tímto opožděním vzniklé. 

Þ Vyvolat jednání o zvážení dočasného snížení daně z nemovitých věcí na území Prahy 
11, a to na úrovni MHMP. 

Þ Usilovat o zajištění existence LSPP na území městské části Praha 11, a to i po 31. 12. 
2020. 

Þ Přehodnotit a stanovit aktuální investiční priority městské části Prahy 11. 
Þ Propočítat výši úspor (energie, služby), které vzniknou v důsledku uzavření základních 

a mateřských škol v období neprobíhající výuky. 
Þ Realizovat podle předpokladu délky přerušení provozu a priorit stanovených OSM, 

údržbu a opravy základních a mateřských škol v období, kdy neprobíhá výuka. 
Þ Znovu prověřit všechna finanční rizika související s plánovaným vstupem městské části 

Praha 11 do projektu Arény ledových sportů na Jižním Městě.  
§ Pozastavit veškeré úkony ze strany městské části směřujících ke vstupu do výše 

zmíněného projektu. 
§ Zadat zpracování právní analýzy odstoupení městské části z projektu a nákladů 

s tím souvisejících. 
Þ  Nepřesouvat disponibilní finanční zdroje městské části z běžných účtů na účty spořicí 

u jiných bank, než má městská část zřízené běžné účty; udržovat likviditu finančních 
prostředků městské části, a to v maximální možné míře. 

Þ Přehodnotit a stanovit aktuální priority pro dotace poskytované městskou částí. Dotace, 
které se nachází ve fázi, kdy pouze již čekají na finální schválení RMČ, znovu projednat 
a zvážit adekvátnost udělení dotace, a to s ohledem na opatření v oblasti finanční a 
rozpočtové. 

Þ Také budeme apelovat i na další zastupitele (koaliční i opoziční), aby se stejně jako my 
vzdali části své odměny pro potřebné, nadace a tam, kde jsou finanční prostředky nutně 
potřeba. 
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