Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 21. 5. 2012
Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 8 z 9 členů výboru.
Omluveni: Andrea Vlásenková
Hosté: JUDr. Helena Chudomelová – radní hl. m. Prahy, Mgr. Šárka Němcová ředitelka
odboru SMS MHMP, Ing. Hana Pazderová – vedoucí oddělení financování škol a školských
zařízení ROZ MHMP, Ing. P. Paneš, Ph.D. – vedoucí odd. PRM MHMP, zástupci
sdělovacích prostředků a veřejnost.
Zahájení: 14.15 hod.
Ukončení: 15.40 hod.
Výbor je usnášeníschopný.
Jednání řídil: předseda FV ZHMP doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.
Úvod + Program
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. přivítal přítomné a konstatoval, že FV
ZHMP je usnášeníschopný. Ověřovatelem zápisu byl stanoven Ing. J. Pařízek. V úvodu
vystoupil JUDr. P. Hulinský, Ph.D. s návrhem, aby na příštím zasedání FV ZHMP byl
schválen program na příští pololetí. Vznesl také otázky týkající se způsobu rozdělování dotací
pro MČ.
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. sdělil, že na vznesené dotazy odpoví
v posledním bodě „různé“ a nechal hlasovat o programu dnešního zasedání, tak jak byl
předložen.
Hlasování č. 1: 7 pro, 0 proti, zdržel hlasování 1 – návrh byl přijat
I. Schválení zápisu z minulých jednání FV ZHMP
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. přistoupil k prvnímu bodu a vyzval přítomné
k připomínkám a doplněním k zápisům z minulých jednání. Vzhledem k tomu, že nebylo
připomínek k zápisům, dal jednotlivě hlasovat o schválení zápisů z minulých jednání.
Zápis z 23. 4. 2012:
Hlasování č. 2: 8 pro, 0 proti, zdržel hlasování 0 – návrh byl přijat
Zápis z 26. 4. 2012:
Hlasování č. 3: 7 pro, 1 proti, zdržel hlasování 0 – návrh byl přijat
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II. a III. K úpravám rozpočtů škol zřizovaných HMP a MČ HMP pro rok 2012
(I. rozpočtové řízení) a Informace k dopadům "Usnesení Vlády ČR č. 178 ze dne
21.3.2012, kterým byla schválena regulační opatření týkající se vázání výdajů SR na rok
2012."
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. uvedl druhý bod. Stručně shrnul základní
ukazatele a přivítal JUDr. H. Chudomelovou – radní hl. m. Prahy zodpovědnou za oblast
školství, ta uvedla stručně projednávaný bod a seznámila přítomné s obsahem tisků
projednávaných v RHMP a předložených i členům FV ZHMP. Ing. Z. Javornická doplnila
předřečníky a podala souhrnnou informaci o financování škol v hl. m. Praze. Dále předala
slovo Ing. H. Pazderové. Ta přítomným sdělila genezi a nastínila fungování systému
financování vzdělávání na území hl. m. Prahy.
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. poděkoval za úvod a otevřel diskuzi, do které
se přihlásil Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc., Ing. H. Pazderová, JUDr. H.
Chudomelová – radní hl. m Prahy, Ing. M. Kousalíková, Ing. Z. Javornická a pí.
Šenarová.
V obsáhlé diskuzi se probíral systém školství v hl. m. Praze i vývoj počtu žáků na školách a
procenta naplněnosti školských zařízení, včetně dopadu z hlediska finančního. Také byl řešen
vztah MŠMT k hl. m. Praze včetně snižování dotací, které právě MŠMT poskytuje. Bylo
sděleno, že hl. m. Praha musí dlouhodobě dotovat školství ze svého rozpočtu.
1. FV ZHMP bere na vědomí úpravy rozpočtů škol zřizovaných HMP a MČ HMP pro rok
2012 (I. rozpočtové řízení) a informaci k dopadům "Usnesení Vlády ČR č. 178 ze dne
21.3.2012, kterým byla schválena regulační opatření týkající se vázání výdajů SR na rok
2012.".
Hlasování č. 4: 8 pro, 0 proti, zdržel hlasování 0 – návrh byl přijat
IV. K návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky MČ Praha - Troja z rozpočtu hlavního
města Prahy
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc., otevřel bod a předal slovo Ing.
Z. Javornické. Ta představila FV ZHMP předkládaný materiál a uvedla širší východiska pro
nastalou situaci.
Po úvodním slovu otevřel předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc., diskuzi, do které
se přihlásili postupně JUDr. P. Hulinský, Ph.D., předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma,
CSc., Ing. M Štěpán.
Zpočátku byla vyjadřována obava, zda MČ Praha Troja bude schopna splácet půjčku, proč
neposkytnout prostředky rovnou jako dotaci z kapitoly 10. Byla předkládána vyhodnocení
schopnosti splácet, včetně zdrojů splácení. Dále byly předkládány argumenty pro i proti
navrhovanému materiálu z hlediska systémového řešení situace v MČ Praha Troja.V diskuzi
byl obhajován nově nastavený systém financování MČ hl. m. Prahy.
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. po vyčerpání diskuze dal hlasovat o usnesení.
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1. FV ZHMP souhlasí s návrhem na poskytnutí bezúročné půjčky MČ Praha - Troja z
rozpočtu hlavního města Prahy ve smyslu navrhovaného usnesení.
Hlasování č. 5: 8 pro, 0 proti, zdržel hlasování 0 – návrh byl přijat
V. Různé
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc., otevřel bod a zároveň diskuzi a zpočátku
odpovídal na dotazy, které položil v úvodu JUDr. P. Hulinský, Ph.D.
Do diskuze se přihlásili JUDr. P. Hulinský, Ph.D., předseda FV ZHMP doc. Ing. Z.
Tůma, CSc., Ing. Z Javornická a pí. Šenarová.
V diskuzi byly zodpovídány dotazy jednotlivých členů FV ZHMP týkající se změn v tiscích,
které jsou předloženy RHMP. Byla prezentována stanoviska opozice s tím, že se její zástupci
v této záležitosti obrátí přímo na primátora hl. m. Prahy. Dále byli členové FV ZHMP
informováni o možnosti předložit návrhy témat na projednávání ve druhém pololetí 2012 na
půdě FV ZHMP.
V poslední části diskuze pak probíhala výměna názorů a stanovisek mezi členy FV ZHMP a
pí. Šenarovou, zástupkyní OS ZNB v záležitostech vykazování vyčerpaných finančních
prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy. Bylo prezentováno, že snaha o zprůhlednění rozpočtu je
velká (byl zmíněn např. rozklikávací rozpočet). Pí. Šenarová, zástupkyně OS ZNB byla
opakovaně poučena jakým způsobem a postupem pokládat úřadu (Magistrátu hl. m. Prahy)
otázky na základě zákona č. 106/1999 Sb. „O svobodném přístupu k informacím“, ve znění
pozdějších předpisů.
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc., poděkoval za dotazy a všem přítomným za
účast a ukončil jednání FV ZHMP.

doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.
předseda FV ZHMP

Zapsal: Ing. M. Bernášek - ROZ MHMP
Odsouhlasila: Ing. Z. Javornická - ROZ MHMP
Ověřil: Ing. J. Pařízek

3

