
Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP, ze dne 
14.2. 2011 

  

Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 13 ze 13 členů výboru  a tajemník výboru 

  

Hosté: doc. MUDr. Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy,  Josef Nosek – náměstek 
primátora hl. m. Prahy, Ing. Antonín Weinert, CSc. – náměstek primátora hl.m. Prahy, 
Mgr. Ivan Kabický – náměstek primátora hl.m. Prahy, Radek Lohynský – radní hl. m. 
Prahy, Mgr. Lukáš Kaucký – radní hl. m. Prahy, Petr Dolínek – radní HMP, Ing. 
Martin Trnka – ředitel MHMP, Ing. Jiří Zlatohlávek – pověřený řízením odboru OMI 
MHMP, Ing. Jan Heroudek – ředitel odboru DOP MHMP, Ing Josef Pavlík – pověřený 
řízením odboru OPP MHMP, Ing. M. Dvořák - gen. ředitel DP hl. m. Prahy, a.s., Ing. 
Luděk Dostál – ředitel TSK HMP, Ing. Ladislav Pivec – 1. náměstek ředitele TSK 
HMP, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. – člen ZHMP, Ing. P. Paneš, Ph.D. – vedoucí 
odd. PRM MHMP, Ing. Michaela Vraná - OPR MHMP, zástupci sdělovacích 
prostředků. 

  

Zahájení:    14,05 hod. 

Ukončení:  15,45 hod. 

  

Výbor je usnášeníschopný. 

  

Jednání řídil: předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. 

  

Úvod 

  

Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. přivítal přítomné a konstatoval, že 
FV ZHMP je usnášeníschopný. Seznámil přítomné s navrženým programem a vyzval 
k doplnění nebo připomínkám. 

Po tomto úvodu dal hlasovat o programu jednání FV ZHMP. 

Hlasování č. 1:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl 
přijat. 



  

I. Schválení zápisu z minulého jednání FV ZHMP  

  

Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. přistoupil k prvnímu bodu a vyzval 
přítomné k připomínkám k zápisu z minulého jednání. Přihlásil se Ing. M. Štěpán 
s připomínkou k předminulému zápisu a metodickým postupem k zapisování. 
Společně odpověděli předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. a Ing. Z. 
Javornická pověřená řízením sekce finanční a investiční a připomněli způsob a 
formu zápisů FV ZHMP i způsob řešení jeho připomínky z jednání ze dne 19. 1. 
2011.  

Po tomto úvodu dal hlasovat o schválení zápisu minulého jednání FV ZHMP . 

Hlasování č. 2:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl 
přijat. 

  

Ověřovatelem zápisu byl stanoven místopředseda FV ZHMP Mgr. D. Mlejnský.  

  

Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. oznámil FV ZHMP omluvení z účasti 
na jednaní od radní A. Udženija a 1. náměstka primátora Ing. K. Březiny a 
přistoupil k    bodu 2. 

  

  

  

  

II. Návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2011  

  

Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. představil přítomným předložené 
materiály. Zrekapituloval základní parametry navrhovaného rozpočtu i jeho 
významné části. Zejména pak zmínil metodickou změnu financování DP hl. m. Prahy, 
a.s. i zapojení koaličních dohod do návrhu rozpočtu. Na závěr svého úvodu požádal 
přítomného předkladatele návrhu rozpočtu primátora hl. m. Prahy doc. MUDr. B. 
Svobodu, CSc. o úvodní slovo k projednávanému bodu. Primátor hl. m. Prahy doc. 
MUDr. B. Svoboda, CSc. poděkoval za slovo a představil přítomným návrh 
rozpočtu, zmínil pak navrhované úspory, kterých bylo dosaženo a rozvedl již 
představené části.  



  

Kapitola 01 - Rozvoj obce 

  

Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. poděkoval za slovo a přistoupil 
k projednávání kapitoly 01 - Rozvoj obce, u které představil základní parametry a 
vyzval přítomné správce k představení jimi spravované části kapitoly a navrhovaných 
výdajů. Vystoupil J. Nosek – náměstek primátora hl. m. Prahy a R. Lohynský – 
radní hl. m. Prahy a představili navrhované jak běžné, tak kapitálové výdaje kapitoly 
01 - Rozvoj obce. Zmínili také úsporu oproti roku předcházejícímu. Předseda FV 
ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. otevřel diskuzi ke kapitole 01 - Rozvoj obce. 

Do diskuze se přihlásil místopředseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. s  
připomínkami k návrhu rozpočtu. Zmiňuje potřebu hospodařit bez schodku, 
nezvyšovat zdanění a realizovat investice, avšak zmiňuje, že všech těchto věcí nelze 
dosáhnout. Dle jeho názoru narůstá implicitní dluh. Na závěr shrnul  své vystoupení a 
dal podněty k zamyšlení, tedy zda neprodloužit zatěžující investice do let tak, aby se 
snížilo roční zatížení rozpočtu a zda není prostor pro zvyšování příjmů rozpočtu hl. 
m. Prahy a jaké zde existují varianty ke zvýšení příjmů. Je-li zde prostor např. pro 
uplatňování „jízdného zdarma pro vybrané skupiny osob“. Jaké můžou být dopady 
tohoto v hospodaření města ve střednědobém výhledu. 

Na vystoupení reagoval primátor hl. m. Prahy doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. a 
zmínil potřebu vyčkat s analýzou a výhledem na stav k pololetní roku 2011. 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. doplnil již zmiňovaná fakta i priority 
z minulých jednání a zmínil své zkušenosti s politickým rozhodnutím v PSP ČR, 
důsledkem čehož bylo poškození hl. m. Prahy změnou koeficientu příspěvku pro 
výkon státní správy nebo např. odnětí státního příspěvku na již schválené projekty 
spolufinancované ze zdrojů EU. Dále pak uvedl možnost projednat toto na ZHMP a 
uvedl, že i přes tyto rozpory a odlišné názory by se ZHMP mělo shodnout na 
zásadních investičních prioritách.   

Místopředseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. nesouhlasí s názorem, že zde 
jde o politický střet, uvedl že se jistě shodne na investičních prioritách, ale dle jeho 
slov hl. m. Praha nemá dostatečné prostředky na uspokojení těchto priorit a jakým 
způsobem to řešit. Jak tedy navýšit příjmy, aniž by vzrostlo zadlužení města. 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. žádal, aby se FV ZHMP držel nyní 
projednávaného navrhovaného rozpočtu na rok 2011. Uvedl že, jistě souhlasí 
s nezvyšováním zadlužování města a uvedl příklad, kdy oproti původnímu návrhu 
není navrhován úvěr ve výši 7 mld. Kč, ale pouze ve výši 5 mld. Kč. na splacení 
úvěru ve stejné výši a nebude tak zvyšováno zadlužení města.  S technickou 
poznámkou se přihlásil místopředseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. a sdělil 
FV ZHMP, že v předkládaném materiálu mu chybí zásadní úvaha o příjmech a 
navrhuje debatu o možnostech navýšení příjmů města. Na připomínku odpověděl 
předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. a připomněl zmiňované poškození 
hl. m. Prahy při sestavování státního rozpočtu na rok 2011 a slíbil připravit od ZHMP 
návrh apelu na vládu ČR. Dle jeho názoru je předkládaný návrh rozpočtu na rok 



2011 velmi odpovědný a  navrhuje směřovat další debaty na výhled do dalších let a 
vyjádřil svou připravenost k jednáním. 

Dalším přihlášeným do diskuze byl Ing. J. Pařízek s dotazem k akci „Rekonstrukce 
Šlechtovy restaurace“. Na tento dotaz odpověděl Ing. J. Zlatohlávek – pověřený 
řízením odboru OMI MHMP a sdělil FV ZHMP celkové náklady akce a 
předpokládanou dobu trvání akce. Ing. J. Pařízek doplnil svůj původní dotaz a chtěl 
vědět, kolik bylo na akci již profinancováno a jaké jsou požadavky do dalších let. Ing. 
J. Zlatohlávek – pověřený řízením odboru OMI MHMP sdělil stav 
profinancovanosti. 

  

Kapitola 07 – Bezpečnost 

  

Vzhledem ke skutečnosti, že k diskuzi ke kapitole 01 – Rozvoj obce nebyl žádný 
přihlášený, navrhl předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. zařadit mimo 
pořadí kapitolu 07 – Bezpečnost, představil základní ukazatele a předal slovo správci 
kapitoly primátoru hl. m. Prahy doc. MUDr. B. Svobodovi, CSc., ten poděkoval za 
slovo a představil FV ZHMP navrhované výdaje kapitoly. Zmínil i některé významné 
investiční akce a vyzdvihl fakt, že je město schopno plnit plánovaný nárůst počtu 
strážníků.  

Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. po tomto úvodu otevřel diskuzi ke 
kapitole 07 – Bezpečnost. Prvním přihlášeným byl Ing. M. Štěpán, který ocenil 
všeobecnou snahu o úspory, avšak zmínil, že dle jeho propočtů došlo v průběhu let 
k navýšení běžných výdajů kapitoly téměř 2,9krát. Na jeho připomínku reagoval 
místopředseda FV ZHMP Mgr. D. Mlejnský s tím, že pokud se zvýší počet 
strážníků, automaticky se dle jeho názoru zvýší i mzdové náklady a tyto výdaje vidí 
jako opodstatněné. Zároveň dodal, že jako starosta toto zvyšování počtu strážníků 
vítá a zmínil své zkušenosti v jím řízené městské části. Primátor hl. m. Prahy doc. 
MUDr. B. Svoboda, CSc. potvrdil, že za nárůstem běžných výdajů kapitoly jsou 
skutečně zde zmiňované skutečnosti spolu s trvalým budováním kamerového 
systému spolu s rádiovým systémem. A dle jeho názoru je stávající počet strážníků 
na dobré úrovni a kamerový systém je téměř dobudován. Doplňující dotaz měl Ing. J. 
Nouza na to, zda je uváděný počet strážníků včetně administrativních pracovníků. 
Primátor hl. m. Prahy doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. odpověděl, že celkový počet 
je 2 700 osob s tím, že nárůst pracovníků v posledním roce byl zejména ve výkonné 
složce. 

  

Kapitola 02 – Městská infrastruktura 

  

Po uzavření této diskuze přistoupil předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. 
k projednávání kapitoly 02 – Městská infrastruktura a představil její základní údaje, 



na závěr vyzval jednotlivé správce k podrobnějšímu představení jednotlivých výdajů 
kapitoly. Prvním vystupujícím byl R. Lohynský – radní hl. m. Prahy, který představil 
jím spravované výdaje, předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. shrnul akce 
spravované nepřítomnými správci a předal slovo Ing. J. Pavlíkovi – pověřenému 
řízením odboru OPP MHMP, který představil FV ZHMP výdaje jím řízeného odboru, 
a to jak v oblasti běžných, tak kapitálových výdajů.  

První přihlášenou do diskuze byla A. Vlásenková s vyjádřením, že výbor pro životní 
prostředí ZHMP se věnoval výdajům v kapitole 02 – Městská infrastruktura a 
doporučil návrh rozpočtu na rok 2011 ke schválení. S dalším dotazem se přihlásil 
Ing. J. Pařízek. Zajímalo ho v běžných výdajích rozpis částky na úpravu drobných 
vodních toků a v případě kapitálových výdajů pak výdaje na Hrošinec a Sloninec 
v ZOO Praha. Na druhou část dotazu slíbil Ing. J. Zlatohlávek – pověřený řízením 
odboru OMI MHMP elektronickou odpověď. 

  

  

Kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva 

  

Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. vzhledem k nepřítomnosti správce 
kapitoly 03 – Doprava navrhuje už pro její rozsah její přesunutí na závěr jednání. 
Zároveň tedy přistoupil ke kapitole 04 – Školství mládež a samospráva, představil její 
základní ukazatele a vyzval správce k představení jednotlivých výdajů podrobněji. 
Slova se ujal Ing. A. Weinert, CSc. – náměstek primátora hl. m. Prahy a přiblížil 
FV ZHMP běžné výdaje kapitoly, které dle jeho slov mají převážně mandatorní 
charakter. Představil metodiku propočtů ostatních běžných výdajů a zmínil zapojení 
koaličních dohod o navýšení výdajů na odměňování pracovníků ve školství. 
V případě kapitálových výdajů mimo jiné sdělil, že navrhovaný objem představuje 
skutečně nejnutnější výdaje v oblasti školství. Předseda FV ZHMP  JUDr. P. 
Hulinský, Ph.D. představil výdaje správce Mgr. I. Kabického – náměstka 
primátora hl. m. Prahy do domovů dětí a mládeže a sdělil výboru navýšení výdajů 
do této sféry oproti roku 2010. Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. dále 
zmínil na závěr rezervu pro MČ HMP, která ze své větší části slouží právě na 
investice do školství a školských zařízení. A odkázal na budoucí diskuze nad touto 
rezervou. 

Do otevřené diskuze se přihlásil Ing. J. Nouza a žádal o rozpad částky na 
metropolitní program středoškolské jazykové výuky a to ideálně po jednotlivých 
školách. Ing. A. Weinert, CSc. – náměstek primátora hl. m. Prahy odpověděl, že 
navrhovaná částka jde jistě rozložit, ale jde především na platy lektorů.  

  

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast 

  



Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. přistoupil k projednávání kapitoly 05 
– Zdravotnictví a sociální oblast. Představil základní ukazatele kapitoly a vyzval 
správce k příspěvkům.  

P. Dolínek – radní hl. m. Prahy představil financování zřizovaných organizací a 
jejich napojení na rozpočet hl. m. Prahy. Uvedl i možnou oblast dalších úspor 
v kapitole. Zmínil fakt, že státní správa snižuje dotace do této oblasti a nastínil 
potřebu komplexní analýzy reálného  počtu potřebných služeb. V případě 
kapitálových výdajů pak FV představil základní pilíře jím spravovaných akcí.  

Následně předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. otevřel diskuzi, do které se 
přihlásil doc. Ing. Mgr. M. Dlouhý, Dr., MSc. s dotazem, zda v případě částky, která 
je navrhována na program „Zelená úsporám“ se jedná program, na který již město 
má podané  žádosti nebo dotace jsou již očekávány. P. Dolínek – radní HMP nastínil 
problematiku podaných žádostí v programu „Zelená úsporám“ a stav jednání MŽP a 
sdělil FV ZHMP možná řešení. 

JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA vedl svůj dotaz ke Zdravotnické záchranné službě hl. m. 
Prahy, zda nenavýšit plánované výdaje s ohledem na probíhající akci lékařů 
„děkujeme - odcházíme“. Sdělil FV ZHMP zkušenosti v Motolské nemocnici. Mgr. I. 
Kabický – náměstek primátora hl. m. Prahy, po krátkém úvodním slovu odpověděl 
na dotaz s tím, že nevidí důvod v současné době navyšovat běžné výdaje. S dalším 
dotazem se přihlásil Ing. J. Pařízek, zajímaly ho vícenáklady v centru Paprsek a 
upozorňuje na možné stěhování jedné části organizace. P. Dolínek – radní hl. m. 
Prahy sděluje, že se to netýká jen centra Paprsek, ale více organizací s tím, že co 
nejvíce případných možných stěhování by mělo proběhnout příští rok. 

  

Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch 

  

Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D., vzhledem k vyčerpání diskuze 
přistoupil k projednávání Kapitoly 06 – Kultura sport a cestovní ruch a na úvod 
představil její základní ukazatele. Poté předal slovo Mgr. L. Kauckému – radnímu 
hl. m. Prahy, ten představil jím spravované výdaje. V běžných výdajích vyzdvihl 
plánované snížení oproti roku 2010, dále upozornil, že téměř 2/3 běžných výdajů 
jsou výdaje příspěvkových organizací a granty na cestovní ruch. Na závěr svého 
vystoupení pak krátce představil výdaje kapitálové. Další slovo měl Ing. A. Weinert, 
CSc. – náměstek primátora hl. m. Prahy, ten krátce představil spravované běžné 
výdaje. Na závěr pak krátce zmínil v kapitálových výdajích granty pro školy na 
obnovu a revitalizaci sportovních areálů a sportovišť. 

Do otevřené diskuze se jako první přihlásil Ing. J. Pařízek, zajímalo ho úvodní slovo 
k čerpání na obnovu Průmyslového paláce na Výstavišti Praha - Holešovice. Jedná 
se dle jeho slov o dlouhodobou tématiku a je zvažována větší investice. Mgr. L. 
Kaucký – radní hl. m. Prahy přiblížil stav akce a sdělil další možné navazující kroky, 
které vyvstanou z dalších jednání.  



  

Kapitola 08 – Hospodářství 

  

Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. přistoupil k projednávání kapitoly 08 
– Hospodářství. P. Dolínek – radní  hl. m. Prahy představil jím spravované výdaje 
kapitoly. Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. poté krátce představil 
navrhované výdaje na „Plavecký areál Šutka“. V otevřené debatě vedl dotaz Ing. J. 
Pařízek, kterého zajímalo, jaká je profinancovanost celé stavby, a jaký objem zbývá 
dofinancovat. Na jeho dotaz odpověděl Ing. J. Zlatohlávek – pověřený řízením 
oboru OMI MHMP, který přislíbil vše zjistit a dodat elektronicky. 

  

Kapitola 10 – Pokladní správa 

  

Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. navrhl projednávat kapitolu 10 – 
Pokladní správa. Ing. Z. Javornická pověřená řízením sekce finanční a investiční 
představila základní ukazatele kapitoly a podrobněji pak představila jednotlivé 
rezervy v kapitole. Do následně otevřené diskuze nebyl žádný přihlášený.  

  

Kapitola 09 – Vnitřní správa 

  

Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. z toho důvodu přikročil 
k projednávání kapitoly 09 – Vnitřní správa. Ing. M. Trnka – ředitel MHMP představil 
základní výdaje kapitoly a zmínil zejména navrhovanou úsporu oproti roku 2010. 
Představil běžné výdaje. V oblasti kapitálových výdajů vyzdvihl zejména další rozvoj 
archivu na Chodovci a rekonstrukci Clam-Gallasova paláce. Ing. M. Trnka – ředitel 
MHMP dále představil FV ZHMP také běžné i kapitálové výdaje na informatiku, 
zdůraznil, že zásadní politikou je důraz na již běžící věci.  

Do následné diskuze se přihlásil Ing. M. Štěpán, zajímaly ho zejména výdaje na 
informatiku. Ing. M. Štěpán sdělil, že dle jeho propočtů jsou navrhované mandatorní 
výdaje na informatiku téměř 200 tis. Kč na hodinu chodu. A vedl dotaz, zda se u 
těchto výdajů dělala studie návratnosti. Ing. M. Trnka – ředitel MHMP sdělil, že 
takový materiál podle jeho informací nebyl dělán. Avšak dodal, že u těchto projektů 
města nebyla okamžitá návratnost jejich hlavním měřítkem a že se nejedná, jak 
může být vykládáno, o prostředky na chod úřadu, ale o prostředky na chod města ve 
všech různých oblastech. Tyto projekty jdou do mnoha různých oblastí, ale jsou 
převážně podpůrného charakteru. Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. 
odkázal Ing. M. Štěpána na správce těchto projektů, nepřítomného 1. náměstka 
primátora hl. m. Prahy Ing. K. Březinu.  



Ing. J. Nouza na závěr debaty sdělil FV ZHMP své zkušenosti z výboru pro 
hospodářskou politiku a informatiku ZHMP. Hovořil o zpracování analýzy jednotlivých 
projektů a celkovou analýzu IT. Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D., 
uvedl, že tento materiál by měl být k dispozici i FV ZHMP. 

  

Kapitola 03 – Doprava 

  

Do diskuse nebyl již nikdo přihlášen, proto předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, 
Ph.D. přistoupil k projednávání kapitoly 03 – Doprava a představil její základní 
parametry. Slova se ujal Ing. M. Dvořák - gen. ředitel DP hl. m. Prahy, a.s. a 
představil mimo jiné nový způsob financování DP hl. m. Prahy, a.s., dále pak zmínil 
přístupy i úspěchy v oblasti zkvalitňování služeb. Poté rozebíral jednotlivé části 
financování DP hl. m. Prahy, a.s.. Na závěr pak hovořil o dalších prioritách, kterých 
se bude DP hl. m. Prahy, a.s. držet. Ing. J. Zlatohlávek – pověřený řízením odboru 
OMI MHMP představil běžné výdaje OMI MHMP v kapitole    03 – Doprava, poté se 
věnoval zejména strategickým investičním akcím OMI MHMP, které blíže představil. 
Ing. L. Dostál – ředitel TSK HMP, představil výdaje TSK HMP, u běžných výdajů 
zmínil největší úspory a informoval blíže o některých položkách. Na závěr představil 
FV ZHMP kapitálové výdaje TSK HMP, zmínil zejména opravu dilatací a povrchu na 
Nuselském mostě nebo dokončení rekonstrukce ulice Michelské. 

Do diskuze se přihlásil Ing. M. Štěpán, svůj dotaz směřoval na DP hl. m. Prahy, a.s., 
zajímalo ho zejména ujasnění priorit a názvů v případě obou tras metra. V následné 
debatě mezi Ing. M. Dvořákem - gen. ředitelem DP hl. m. Prahy, a.s., předsedou 
FV ZHMP  JUDr. P. Hulinským, Ph.D. a Ing. M. Štěpánem byly ujasněny priority i 
názvy v případě výstavby metra i prodlužování stávajících linek. Dalším přihlášeným 
byl Ing. J. Pařízek s dotazem, jaký je současný stav úvěrového zatížení DP hl. m. 
Prahy, a.s. a v případě, že dojde k úvěrovému zatížení tak k čemu bude použito. Na 
dotaz odpověděl Ing. M. Dvořák - gen. ředitel DP hl. m. Prahy, a.s., s tím, že 
úvěrové zatížení je extrémně nízké a je z velké části splacené a tak jedná o formách 
financování již uzavřených smluv, a to jak klasickým úvěrem nebo leasingem. Dodal, 
že orgány města budou v průběhu měsíce března informovány o výsledcích těchto 
jednání. Ing. J. Pařízek měl další dotaz na TSK HMP, jaká byla kritéria pro určení 
jednotlivých kapitálových akcí. Ing. L. Dostál – ředitel TSK HMP stručně odpověděl, 
že stav přípravy a finanční náročnost.  Ing. J. Nouza žádal TSK HMP o přiblížení 
akcí č. 3217 – „Systémy řízení MSP“, č. 4535 – „Protihluková opatření realizace“, č. 
6493 – „Telematické systémy“. Ing. L. Dostál – ředitel TSK HMP sdělil, že v případě 
akce č. 3217 se jedná o příspěvek na obnovu rozvoj signalizačních zařízení po celé 
Praze, u akce č. 4535 se jedná o odstranění staré hlukové zátěže, tak jak ukládá 
zákon, tedy instalace nových povrchů silnic apod., u akce č. 6493 se jedná o 
spoluúčast při financování z OP-Doprava. Ing. J. Nouza doplnil, že nenašel 
v předloženém návrhu položku „Spořilovská“, Ing. L. Dostál – ředitel TSK HMP 
informoval, že celá stavební část akce je řešena přes SFDI a jde tak mimo 
navrhovaný rozpočet města. 

  



Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. po ukončení debaty navrhl FV 
ZHMP hlasovat o usnesení ve znění „FV ZHMP projednal návrh rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2011 a doporučuje ho ZHMP ke schválení“  

Ing. J. Nouza sdělil FV ZHMP, že vnímá závažnost předkládaného materiálu, 
očekává však širší debatu, je schopen jej projednávat, ale nemůže hlasovat pro 
navrhované usnesení. 

  

Hlasování č. 3:  7 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování – návrh byl přijat 

3. Harmonogram zasedání a  plán činnosti FV ZHMP na I. pololetí 2011 

  

Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. představil přítomným návrh 
programu jednání FV ZHMP a zopakoval možnost doplnit aktuální témata. Po tomto 
dal o navrženém programu hlasovat. 

  

Hlasování č. 4:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl 
přijat. 

  

4. Různé 

  

Přihlášený byl Ing. J. Pařízek s ujasněním, že  v březnu se bude probírat vyúčtování 
(DP hl. m. Prahy, a.s.) za rok 2010, ale i stav roku 2011 a dostal od předsedy FV 
ZHMP  JUDr. P. Hulinského, Ph.D.  kladnou odpověď. Nikdo další se nepřihlásil 
s příspěvkem, předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. tedy poděkoval všem 
přítomným za účast a ukončil jednání FV ZHMP. 

  

  

  

  

  

JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. 

předseda FV ZHMP 



  

  

  

Zapsal: Ing. Bernášek - ROZ MHMP 

Odsouhlasila: Ing. Javornická – ROZ MHMP 

  

Ověřil: místopředseda FV ZHMP Mgr. D. Mlejnský 
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