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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 9. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 19. 10. 2015 ve 14:00 hod. 

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

     

 
Přítomni: JUDr.Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Ing. Jiří Haramul, Ing. Jiří Hrabák, PhDr. Lukáš Kaucký, Viktor Mahrik, Ing. 

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

Omluveni: RNDr. Jana Plamínková  

Hosté: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky hl.m. Prahy, 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 zástupci sdělovacích prostředků a veřejnost. 

Čas zahájení: 14:05 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 

1.4. Jednací řád výborů Zastupitelstva hl. m. Prahy 

2. Poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií 

3. Další materiály z programu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 22. 10. 2015 

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

3.2. Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

3.3. Poskytnutí účelových dotací městské části Praha 20 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

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

3.5. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 MČ Praha - Koloděje na úhradu 
faktur z roku 2014 za odstranění povodňových škod 

3.6. Změna účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 8 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 a ponechané k využití 
v roce 2015 
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Bod Věc 

3.7. Změna účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 1 v roce 2013 z finančních prostředků obdržených jako odvod z 
loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 
458/2011 Sb. 

3.8. Rozšíření účelu zápůjčky poskytnuté MČ Praha - Nebušice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 

4. Informace o stavu přípravy návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 

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 V. Mahrika. 

Usnesení č. U-VF-0063 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 19. 10. 2015 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Viktora Mahrika 

přijato, pro: 5, 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. Vzhledem k tomu, 
že nebyly k  programu žádné připomínky, ani pozměňovací návrhy, dal hlasovat o předloženém programu jednání. 

Usnesení č. U-VF-0064 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 19. 10. 2015 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, 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 7. 9. 2015. Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, přistoupil 
ihned k hlasování o usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0065 

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 7. 9. 2015 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 
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1.4. Jednací řád výborů Zastupitelstva hl. m. Prahy 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k dalšímu podbodu úvodního bodu programu jednání a 
předal slovo tajemníkovi VF ZHMP Ing. P. Panešovi, Ph.D. Ten v úvodním slovu seznámil přítomné s historickým 
vývojem a současně platným jednacím řádem výborů ZHMP tak, jak byl schválen ZHMP. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásili V. Mahrik a Ing. 
O. Martan. V diskuzi se řešily konkrétní upřesňující dotazy k jednacímu řádu, resp. k termínům distribuce materiálů 
předkládaných na VF ZHMP. 
Po ukončení diskuze dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0066 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

znění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hl. m. Prahy dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/106 ze dne 
10. 9. 2015 

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

2. Poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k druhému bodu programu jednání a předal slovo prof. Ing. 
E. Kislingerové, CSc. - náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta představila VF ZHMP a podrobně seznámila přítomné s 
předloženým tiskem. Vysvětlila důvody, premisy, základní teze a legislativu, ze kterých předložený tisk vychází. Dále 
představila i změny oproti předchozím letům. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
přihlásili Ing. O. Martan, Ing. Z. Javornická, Ing. P. Paneš, Ph.D., a JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA. V diskuzi byly probírány 
dotazy na konkrétní poskytnuté prostředky MČ, a to v roce 2015 a i do let následujících. 
Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0067 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3761 v předloženém znění 

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

3. Další materiály z programu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 22. 10. 2015 

3.1. Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Dolní Počernice 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 krátce seznámila s obsahem tisků připravených k projednání 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy. 
Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0068 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3685 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 
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3.2. Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Kolovraty 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-0069 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3747 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

3.3. Poskytnutí účelových dotací městské části Praha 20 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Do diskuze se přihlásili V. Mahrik, Ing. Z. Javornická, Ing. P. Paneš, Ph.D. V diskuzi byl projednáván nesoulad s 
pravidly - počet projektů, na které může být poskytnutý příspěvek z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy. 

Usnesení č. U-VF-0070 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3744 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 

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

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Do diskuze se přihlásili V. Mahrik, Ing. Z. Javornická, Ing. O. Martan. V diskuzi byla projednávána výše požadované 
částky, tedy nesoulad s pravidly, a byl vysvětlován důvod pro tento postup. 

Usnesení č. U-VF-0071 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3806 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 

3.5. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 MČ Praha - Koloděje na úhradu faktur z 
roku 2014 za odstranění povodňových škod 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Do diskuze se přihlásili Ing. O. Martan, Ing. Z. Javornická. V diskuzi byla probírána fakta o povodňových škodách v 
roce 2014 na území MČ Praha - Koloděje. 

Usnesení č. U-VF-0072 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3722 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 
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3.6. Změna účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 8 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 a ponechané k využití v 
roce 2015 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Do diskuze se přihlásili V. Mahrik, Ing. P. Paneš, Ph.D., R. Nepil,  Ing. O. Martan, Ing. Z. Javornická. V diskuzi byla 
probírána a diskutována fakta o znemožnění započetí prací na původním projektu a důvody, které vedou MČ Praha 8 
k žádosti o změnu účelu dotace. 

Usnesení č. U-VF-0073 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3729 v předloženém znění 

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

3.7. Změna účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 1 v roce 2013 z finančních prostředků obdržených jako odvod z 
loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 
458/2011 Sb. 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0074 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3743 v předloženém znění 

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

3.8. Rozšíření účelu zápůjčky poskytnuté MČ Praha - Nebušice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Do diskuze se přihlásil Ing. O. Martan. V diskuzi byla vyslovena podpora tomuto typu zařízení na území MČ hl. m. 
Prahy 

Usnesení č. U-VF-0075 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3694 v předloženém znění 

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

4. Informace o stavu přípravy návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil ke čtvrtému bodu a předal slovo Ing. Z. Javornické - 
zástupkyni ředitele Magistrátu hl. m. Prahy pro Sekci finanční a správy majetku. Ta přítomné seznámila se stavem 
přípravy návrhu rozpočtu na rok 2016, a to včetně přesunů finančních prostředků z roku 2015 do roku 2016.  
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
přihlásili Ing. O. Martan, Ing. Z. Javornická, Ing. P. Paneš, Ph.D., JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA. Diskutována byla výše 
převodů na technickou vybavenost, s tím, že byl VF ZHMP informován o zpracovávání koncepčního materiálu 
odborem OTV MHMP, který by měl tuto problematiku řešit. V další části diskuse byla představována jednotlivá 
stanoviska k výši navrhovaných běžných i kapitálových výdajů. Byla prezentována výzva ke zjednodušení procesu 
schvalování akcí HMP v podmínkách MHMP. 
Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0076 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o stavu přípravy návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 

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

5. Různé 

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel poslední bod jednání, do kterého se nikdo nepřihlásil, tedy 
připomněl termín příštího zasedání, poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání VF ZHMP. 

Čas ukončení: 15:20 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Viktor Mahrik, člen Výboru finančního ZHMP  

Zapsal: Ing. Martin Bernášek, MHMP - ROZ MHMP   

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

 
 
 
 

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

 


