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                 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

                 Zastupitelstvo hl. m. Prahy  

                 Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy 

 

 

Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 13. 4. 2015 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 8 z 9 členů výboru. Při hlasování k U33 a U34 

přítomno 6 členů výboru. Při hlasování k U35, U36 a U37 přítomno 7 členů výboru  

 

Omluveni: V. Mahrik 

 

Hosté: P. Dolínek - náměstek primátorky hl. m. Prahy, Ing. Z. Javornická -  zástupkyně 

ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy pro sekci finanční a správy majetku, Ing. J. Ďuriš - gen. 

ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., P. Procházka - pověřený řízením organizace 

ROPID, Bc. J. Loužek, Ing. A. Weinert, CSc., zástupci sdělovacích prostředků a veřejnost 

Zahájení:    14.30 hod. 

Ukončení:  14.53 hod. 

 

Výbor je usnášeníschopný. 

 

Jednání řídil: předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA 

 

 

1. Úvod 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přivítal přítomné a konstatoval, že FV 

ZHMP je usnášeníschopný, a navrhl ověřovatelem zápisu člena FV ZHMP Ing. J. Haramula.   

 

U33. 

FV ZHMP schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání FV HMP dne 13. 4. 2015 člena FV 

ZHMP Ing. J. Haramula. 

6 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, představil přítomným program jednání 

FV ZHMP a navrhl předsadit a doplnit bod 3 - "Materiály z programu jednání Zastupitelstva 

hl. m. Prahy" před bod "Různé" předloženého programu. Vzhledem k tomu, že nebyly 

připomínky, ani další pozměňovací návrhy, dal hlasovat o upraveném programu jednání. 
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U34. 

FV ZHMP schvaluje program jednání FV ZHMP dne 13. 4. 2015 v upraveném znění. 

6 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

Na závěr úvodu vyzval předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, k doplnění či 

připomínkám k zápisu z jednání z minulého zasedání FV ZHMP, konaného dne 23. 3. 2015. 

Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, dal hlasovat o unesení   

 

U35. 

FV ZHMP bere na vědomí zápis z minulého jednání FV ZHMP v předloženém znění. 

7 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

2. Čerpání rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření PID za rok 2014 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k druhému bodu upraveného 

programu jednání a předal slovo Ing. Z. Javornické -  zástupkyni ředitelky Magistrátu hl. 

m. Prahy pro sekci finanční a správy majetku. Ta v úvodním slově přiblížila přítomným 

obstaravatelskou smlouvu a následně se ujal slova P. Procházka - pověřený řízením 

organizace ROPID, který dopodrobna vysvětlil fungování a čerpání rozpočtu včetně 

vyúčtování výsledků hospodaření PID v hl. m. Praze  

Úvodní slovo na závěr doplnil Ing. J. Ďuriš - gen. ředitel Dopravního podniku hl. m. 

Prahy, a.s., který krátce porovnal hospodářské výsledky Dopravního podniku hl. m. Prahy, 

a.s. za rok 2013 a 2014.   

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které 

se nikdo nepřihlásil, proto dal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

U36. 

Finanční výbor ZHMP bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu a vyúčtování 

výsledků hospodaření PID za rok 2014. 

 

7 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

3. Materiály z programu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel další bod jednání FV ZHMP a 

předal slovo Ing. Z. Javornické. Ta přítomné seznámila s obsahem tisků připravených k 

projednání do Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to: 

 

 Z-3222 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha – 

Slivenec na vrub kapitoly 1016 – rezerva na spolufinancování EU/EHP rozpočtu 

hlavního města Prahy, 
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 Z-3267 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha – 

Dolní Počernice na vrub kapitoly 1016 – rezerva na spolufinancování EU/EHP 

rozpočtu hlavního města Prahy, 

 

 Z-3274 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha – 

Nedvězí na vrub kapitoly 1016 – rezerva na spolufinancování EU/EHP rozpočtu 

hlavního města Prahy. 

 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvodní slovo a otevřel 

diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Ing. O. Martan, který vyjádřil svou podporu 

tisku Z-3267. 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, ukončil diskuzi a dal hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

U37. 

Finanční výbor ZHMP doporučuje ZHMP schválit tisky Z-3222, Z-3267, Z-3274 

v předloženém znění. 

 

7 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

5. Různé 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel bod, do kterého se nikdo 

s žádným příspěvkem nepřihlásil, proto poděkoval všem přítomným za účast a ukončil 

jednání FV ZHMP. 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA  

předseda FV ZHMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. M. Bernášek - ROZ MHMP 

Odsouhlasil: Ing. P. Paneš, Ph.D. - ROZ MHMP 

Ověřil: Ing. J. Haramul - člen FV ZHMP 


