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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 11. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 14. 12. 2015 ve 13:00 hod. 

Malá zasedací místnost Rady HMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: JUDr.Ing. Miloslav Ludvík, MBA, RNDr. Jana Plamínková, Ing. Jiří Haramul, PhDr. Lukáš Kaucký, Viktor 

Mahrik, Ing. Ondřej Martan, Radomír Nepil, Ing. Jiří Nouza, Ing. Jiří Hrabák, Ing. Patrik Paneš, Ph.D.  

Hosté: primátorka hl.m. Prahy, náměstek primátorky Dolínek, prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně 
primátorky hl.m. Prahy, radní Hadrava, radní Lacko, radní Wolf, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně 
ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku    

Jednání řídil: JUDr.Ing. Miloslav Ludvík, MBA, předseda Výboru finančního ZHMP      
 

Text zahájení: 

Jednání se zúčastnili také zastupitelé hl. m. Prahy, zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy, zástupci sdělovacích prostředků a 
veřejnost. 

Čas zahájení: 13:05 hod. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

1.1. Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP 

1.2. Schválení programu jednání VF ZHMP 

1.3. Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP 

2. Materiály z programu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 17. 12. 2015 

2.1. Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

2.2. Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Slivenec na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

2.3. Poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

2.4. Poskytnutí účelových dotací městské části Praha 19 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

2.5. Poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Čakovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

2.6. Změna účelu investiční účelové dotace poskytnuté MČ Praha - Čakovice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 

2.7. Změna účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2014 a ponechané k využití v roce 2015 z finančních 
prostředků obdržených jako odvod z loterií 

2.8. Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o vrácené finanční prostředky od MČ Praha 13 

3. Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 
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Bod Věc 

4. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2015 

5. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

 

1.1. Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, přivítal přítomné, konstatoval, že VF ZHMP je usnášeníschopný a 
navrhl ověřovatelem zápisu člena VF ZHMP pana Ing. J. Haramula. 

Usnesení č. U-VF-0093 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 14. 12. 2015 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Ing. Jiřího Haramula 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

1.2. Schválení programu jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, představil přítomným program jednání VF ZHMP a navrhl jeho změnu 
ve smyslu předřazení bodů 3.1. až 3.8. navrženého programu. Vzhledem k tomu, že nebyly k  programu žádné další 
připomínky, ani pozměňovací návrhy, dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o upraveném 
programu jednání. 

Usnesení č. U-VF-0094 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 14. 12. 2015 v upraveném znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

1.3. Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Na závěr úvodu vyzval předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, k doplnění či k připomínkám k zápisu z jednání 
z minulého zasedání VF ZHMP, konaného dne 23. 11. 2015. Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, přistoupil 
ihned k hlasování o usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0095 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

zápis z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 23. 11. 2015 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

2. Materiály z programu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 17. 12. 2015 
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2.1. Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. 
- náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta přítomné ve společném úvodním slově krátce seznámila s obsahem tisků 
připravených k projednání Zastupitelstvem hl. m. Prahy. 
Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0096 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3918 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

2.2. Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Slivenec na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0097 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3927 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

2.3. Poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0098 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3947 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

2.4. Poskytnutí účelových dotací městské části Praha 19 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0099 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3973 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 
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2.5. Poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Čakovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0100 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3895 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

2.6. Změna účelu investiční účelové dotace poskytnuté MČ Praha - Čakovice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0101 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3972 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

2.7. Změna účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2014 a ponechané k využití v roce 2015 z finančních 
prostředků obdržených jako odvod z loterií 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0102 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3948 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

2.8. Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o vrácené finanční prostředky od MČ Praha 13 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0103 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3911 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

3. Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. 
- náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta přítomné formou prezentace podrobně seznámila s obsahem tisku - 
návrhem rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016. JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, navrhl, aby další projednání bodu 
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probíhalo podle jednotlivých kapitol rozpočtu za účasti jejich správců a na závěr bylo hlasováno o usnesení k návrhu 
rozpočtu jako celku.  
V reakci na úvodní slovo vystoupil Ing. O. Martan, který požádal předkladatelku o zodpovězení 3 otázek. Na dotaz, 
zda se předložený materiál nějak liší od usnesení přijatého Radou hl. m. Prahou, dostal zápornou odpověď. Dále Ing. 
O. Martan požádal o vysvětlení rozdílu ve výši meziroční změny běžných výdajů na slidech 3 a 10 prezentace, kdy mu 
bylo sděleno, že zatímco na slidu 3 jde o výši běžných výdajů pouze bez finančních vztahů k městským částem, na 
slidu 10 je tato částka uvedena bez finančních vztahů k městským částem i bez meziročních převodů. A konečně, na 
otázku vztahující se k slidu 17, který uvádí, že vývoj běžných výdajů nepřesáhne růst inflace, obdržel Ing. O. Martan 
vysvětlení Ing. P. Paneše, Ph.D., podle něhož toto konstatování platí u běžných výdajů, které mohla Rada hl. m. Prahy 
ovlivnit, což se netýká finančních vztahů k městským částem a státní dotace na školství. Ing. P. Paneš, Ph.D., dodal, 
že aktuální prognóza inflace České národní banky za letošní kalendářní rok, která je pro rozpočet na rok 2016 
určující, činí cca 0,45 %.  
Návrh rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 07 - Bezpečnost uvedl radní hl. m. Prahy Bc. L. Hadrava. Do následné diskuze 
se zapojili JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, který předkladatele požádal o doplnění meziroční změny běžných výdajů, a V. 
Mahrik, který vyjádřil nesouhlas s meziročním přesunem finančních prostředků na projekt „Jednotný bezpečnostní 
systém“ a zeptal se na případnou studii o městském kamerovém systému. V reakci na vystoupení V. Mahrika uvedl 
Bc. L. Hadrava, že v případě „Jednotného bezpečnostního systému“ se momentálně nejedná o vybudování turniketů 
na Nové radnici a co se týče kamerového systému, existuje analýza, která je předmětem projednávání Výboru pro 
bezpečnost ZHMP - až po jejím schválení v tomto výboru bude rozšiřování městského kamerového systému 
pokračovat. 
Návrh rozpočtu hl. m. Prahy v kapitolách 01 - Rozvoj obce a 02 - Městská infrastruktura uvedla radní hl. m. Prahy 
RNDr. J. Plamínková. V následné diskuzi vystoupili Ing. O. Martan, který se zeptal na zvýšení běžných výdajů pro IPR 
HMP, a V. Mahrik, který se dotázal na čerpání prostředků zejména na technickou vybavenost. V reakci na dotaz Ing. 
O. Martana vystoupila A. Krnáčová - primátorka hl. m. Prahy, která vysvětlila zvýšení běžných výdajů pro IPR zejména 
růstem platů a dodala, že plánuje forenzní audit IPR HMP zaměřený zejména na čerpání prostředků na zpracování 
Metropolitního územního plánu a Strategického plánu HMP.  RNDr. J. Plamínková zdůvodnila průtahy v čerpání 
prostředků na technickou vybavenost komplikovaným systémem zadávání veřejných zakázek a nepřipraveností akcí. 
Návrh rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 03 - Doprava uvedl náměstek primátorky hl. m. Prahy P. Dolínek. Ing. J. 
Hrabák následně představil a zdůvodnil pozměňovací návrh spočívající ve snížení běžných výdajů na kompenzaci 
Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. (250 mil. Kč), běžných výdajů na ostatní záležitosti v silniční dopravě (50 mil. 
Kč) a snížení neúčelové rezervy (100 mil. Kč) za současného zvýšení neúčelové investiční rezervy (v celkové výši 400 
mil. Kč). Další debata, do které se postupně zapojili Ing. O. Martan, V. Mahrik, Ing. J. Haramul,  Ing. P. Paneš, Ph.D., a 
náměstek primátorky hl. m. Prahy P. Dolínek se týkala vysvětlení konkrétních částek v návrhu rozpočtu (na pol. 5192, 
5169 a 5168), zahrnutí krytí předpokládaného výpadku tržeb z jízdného v rámci PID ve výši 221,7 mil. Kč do návrhu 
rozpočtu, zdůvodnění finančně náročných projektů výstavby tramvajové trati do Slivence, rekonstrukce Libeňského 
mostu a výstavby Radlické radiály a vysvětlení využití finančních prostředků na projekt trasy metra D určených 
konkrétně na projektovou přípravu a výkup pozemků. 
Návrh rozpočtu hl. m. Prahy v části kapitoly 04 - Školství a v části kapitoly 05 - Sociální oblast uvedla bývalá radní hl. 
m. Prahy a zastupitelka hl. m. Prahy Ing. Mgr. I. Ropková a doplnil ji náměstek primátorky hl. m. Prahy P. Dolínek. 
Ing. O. Martan se dotázal, zda se počítá s příspěvky pro městské části v oblasti sociálních služeb a požádal o 
upřesnění způsobu využití prostředků Fondu rozvoje sociálního bydlení na území HMP. V reakci náměstek 
primátorky hl. m. Prahy P. Dolínek uvedl, že městské části mohou žádat o příspěvky na sociální služby a že definice 
využití prostředků na sociální bydlení záleží na hl. m. Praze, neboť se jedná o její vlastní prostředky alokované ve 
fondu Rozvoje sociálního bydlení na území HMP. Jeho slova následně doplnil Ing. P. Paneš, Ph.D., prostřednictvím 
odkazu na předmětné usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
Návrh rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch a v části kapitoly 04 - Mládež a sport uvedl radní 
hl. m. Prahy J. Wolf. Do následné diskuse, která se týkala  příjmů z hazardu ve vztahu k nulové toleranci schválené 
ZHMP v listopadu t.r., finančních prostředků určených na oslavy 700. výročí narození Karla IV. a výše výdajů pro 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, se zapojili Ing. O. Martan, V. Mahrik a Ing. P. Paneš, Ph.D. Ing. O. Martan dále 
požádal o technickou úpravu názvu investiční akce č. 80038, kdy v případě rekonstrukce objektu Kulturní památky 
Stará pošta v Běchovicích se nejedná o projektovou dokumentaci, nýbrž o rekonstrukci samotnou. 
Návrh rozpočtu hl. m. Prahy v části kapitoly 05 - Zdravotnictví a v kapitole 08 - Hospodářství  uvedl radní hl. m. Prahy 
Ing. R. Lacko. Na dotaz JUDr. Ing. M. Ludvíka, MBA, doplnil Ing. R. Lacko informaci, že částka ve výši 25 mil. Kč pro 
lůžková zařízení je určena na podporu urgentních příjmů ve vazbě na Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy. 
Návrh rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 09 - Vnitřní správa uvedla v zastoupení ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy Ing. 
Zdena Javornická - zástupkyně ředitelky MHMP pro Sekci finanční a správy majetku. V následné diskusi vystoupil V. 
Mahrik, který předložil pozměňovací návrh týkající se oblasti informatiky a spočívající v tom, že ZHMP by mělo pro 
oblast činnosti odboru INF MHMP konstatovat důsledné sledování čerpání běžných výdajů a jeho pravidelné 
vyhodnocování a dále schválit přesun části kapitálových výdajů odboru INF MHMP do investiční rezervy odboru INF 
MHMP. Pozměňovací návrh podpořil Ing. J. Nouza.  
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Ke kapitole 10 - Pokladní správa nebyl vznesen žádný dotaz a poté JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA diskusi uzavřel. 
Vzhledem k tomu, že V. Mahrik svůj pozměňovací návrh stáhl s tím, že bude podán v rámci samotného jednání 
ZHMP, bylo přistoupeno k hlasování o jediném podaném pozměňovacím návrhu Ing. J. Hrabáka, a to s negativním 
výsledkem (pro: 3, proti: 0, zdržel se: 6), a následně o návrhu usnesení jako celku. 

Usnesení č. U-VF-0104 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3970 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 3 

4. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2015 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. 
- náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta přítomné krátce seznámila s obsahem tisku. Následně bylo bez diskuse 
přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0105 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2015 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

5. Různé 

 

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel poslední bod jednání, do kterého se nikdo nepřihlásil. Poté, co 
tajemník VF ZHMP Ing. P. Paneš, Ph.D., připomněl termín příštího jednání výboru (25. 1. 2016 od 14:00 hod.), poděkoval 
přítomným za účast a ukončil jednání VF ZHMP. 

Čas ukončení: 15:42 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Jiří Haramul, člen ZHMP Ing. Haramul  

Zapsal: JUDr. Karel Koláček, MHMP - ROZ MHMP   

JUDr.Ing. Miloslav Ludvík, MBA 
předseda Výboru finančního ZHMP 

 
 
 
 

Ing. Patrik Paneš, Ph.D. 
tajemník Výboru finančního ZHMP 

 


