
Zápis z Výboru pro hospodářskou politiku a 
informatiku ZHMP, ze dne 9.12. 2010 

  

  

  

  

Přítomni: dle prezenční listiny 

  

Program: 

  

1. Uvítání členů výboru, seznámení členů, schválení programu I. zasedání výboru 

2. Definování náplně práce výboru a návrh konkrétních úkolů z toho vyplývajících 

3. Různé 

  

  

Předseda výboru Ing. Richter přivítal členy výboru na jeho prvním zasedání a 
konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. 

Program výboru byl schválen všemi přítomnými. 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing.Jiří Nouza. 

  

Bod č. 2 programu: 

Náplň práce výboru vychází především z kompetencí jednotlivých členů RHMP. 
Konkrétně z náplně práce: 

Radní hl.m. Prahy Aleksandry Udženija: 

Majetek a podpora podnikání 

1.Oblast správy majetku se zaměřením na: 



·    zájmy hl.m. Prahy ve vztahu k resortním ministerstvům 

·    svěřování majetku hl.m. Prahy městským částem včetně předkládání záměrů 
vyplývajících z oznamovací povinnosti orgánů městských částí při jejich 
majetkoprávních úkonech 

·    úplatné převody, které vedou  ke sjednocování vlastnictví v území s cílem 
efektivního rozvoje města 

·    ekonomické využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy  

·    přípravu a spolupráci na tvorbě investičního výhledu hl. m. Prahy 

·    spolupráci při tvorbě rozpočtu hospodářské činnosti hl.m. Prahy 

·    plnění úkolů vyplývajících pro hl.m. Prahu z tzv. restitučních zákonů ve vztahu 
k oprávněným fyzickým a právnickým osobám 

·    správu městského nemovitého majetku 

·    obchodně ekonomické aktivity investorů na území hl. m.Prahy 

·    plnění úkolů spojených se zakladatelskou funkcí hl. m. Prahy u státních podniků  

·    bezúplatná nabytí  

·    vztahy hl.m. Prahy k pozemkovému fondu České republiky 

  

2.Oblast podpory podnikání se zaměřením na: 

·    podporu malého a středního podnikání  

·    rozvoj nevyužitých a zanedbaných území v rámci hl.m. Prahy 

·    podporu rozvoje inovačních technologií 

  

První náměstek primátora hl.m. Prahy Ing. Karel Březina: 

informatika 

1.Oblast informatiky se zaměřením na: 

·    eGovernment (poskytování veřejných služeb on-line prostředky) 

·    provoz a rozvoj infrastruktury potřebné pro zajištění elektronických služeb hl. m. 
Prahy včetně rozvoje partnerství s privátní sférou v této oblasti 



·    koordinaci projektů v návaznosti na strategické cíle města pro oblast informatiky  

  

Náměstek primátora hl.m. Prahy Mgr Ivan Kabický 

výstavnictví 

  

1.Oblast výstavnictví se zaměřením na: 

·    koordinaci využití majetku hl. m. Prahy v areálu Výstaviště v Praze 7 
Holešovicích, Kongresového centra Praha a dlouhodobé koncepce rozvoje 
výstavního areálu v Praze Letňanech 

  

  

Výbor se také bude zabývat problematikami: 

·    Regionální rozvojová agentura a plán jejího rozvoje 

·    Akciové společnosti HMP (jak 100% vlastněné městem, tak s podílovým 
vlastnictvím) i ve vztahu k personálním otázkám těchto společností 

·    Posouzení návrhu rozpočtu hospodářské činnosti, čtvrtletní sledování plnění 
rozpočtu, schválení výsledku hospodaření včetně schválení plánu oprav 

  

Hlasování ohledně náplně práce výboru: 

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE  1 

  

  

Úkol: Odbor obchodních aktivit MHMP -  vypracuje Analýzu majetku města, který 
neplní svou funkci. 

Orientační termín: únor 2011 (na lednovém zasedání výboru jej upřesní ředitel OOA) 

  

Úkol: Odbor informatiky MHMP – vypracuje Analýzu stávajícího stavu IT a 
eGovernmentu a výhled do budoucnosti 



Termín: 13.1.2011 (bude předloženo na dalším zasedání výboru) 

  

  

Bod č. 3 programu: 

Předseda výboru informoval členy, že materiály projednávané na zasedání výboru 
obdrží jeho členové minimálně týden dopředu. 

Navrhl také, vzhledem k rozsáhlosti agendy projednávané výborem, vytvoření užších 
pracovních skupin, které budou složeny ze 3 členů výboru a volně přístupné i 
ostatním členům. Tyto skupiny by byly rozděleny podle oblastí, kterými se výbor 
zabývá.  

-    IT 

-    Akciové společnosti 

-    Majetek 

Každá skupina by materiály za svojí oblast nastudovala a představila na jednání 
výboru. Tyto skupiny by neměly žádné hlasovací pravomoci, jen by byly garantem 
dané oblasti. 

K tomuto návrhu proběhla debata a bylo dohodnuto, že další rozhodnutí bude 
učiněno na druhém zasedání výboru. 

  

  

  

Termín dalšího jednání výboru byl stanoven na 13.1.2011 (bude potvrzeno 
pozvánkou) 

  

  

  

  

  

  



  

Ověrovatel:……………………………….. 

  

  

Zapsala H. Štěpánková…………………… 

  

   

  

  

  

Ing. Milan Richter 

předseda Výboru pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP 
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