
Zápis z 2. jednání Výboru pro veřejnou správu, 
evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP, ze 
dne 2.2. 2011 

  

Přítomni:     

Členové výboru: 

Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) 

Ing. Karel Březina 

Radek Lohyňský 

JUDr. Helena Chudomelová 

Ing. Eva Vorlíčková 

JUDr. Lubomír Ledl 

Ing. Jan Vašíček 

Mgr. Bohdan Frajt (tajemník) 

  

Přizvaní: 

Aleksandra Udženija (Rada HMP) 

Petr Dolínek (Rada HMP) 

Ing. Zdena Javornická (ROZ MHMP) 

Mgr. Patricia Tiso Ferulíková  (ředitelka FEU MHMP) 

Mgr. František Kotalík (LEG MHMP) 

  

Omluveni: 

Josef Nosek  

Mgr. Jiří Dienstbier 



  

  

Předsedkyně výboru Ing. Gabriela Kloudová, MBA 
zahájila jednání výboru, přičemž navrhla zařazení 
jednacího bodu k návhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2011.  

  

  

P r o g r a m  : 

1)   Pražská protikorupční rada (informace k aktuálnímu stavu) 

  

2)   Etický kodex člena Zastupitelstva hl. m. Prahy (návrhy úprav) 

  

      3)   Informace o postavení Výboru pro veřejnou správu, EU fondy a protikorupční   

         opatření ZHMP v procesu implementace Operačních programů Praha - 
adaptabilita  

    (OPPA) a Praha – konkurenceschopnost (OPPK)  

  

    4)   Informace o budoucí podobě politiky soudržnosti  - pozice hl. m. Prahy 

  

    5)   Projednání projektů OPPK v oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území  

     

    6)   Návrh rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011 

  

7)   Různé 

  



  

Program s navrhovaným doplněním byl následně schválen všemi přítomnými členy 
výboru bez připomínek. Zápis z předchozího jednání výboru byl po zapracování 
připomínek schválen, ověřovatelem zápisu byl zvolen Radek Lohynský. 

  

Následně bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. 

  

  

  

Bod 1. 

Pražská protikorupční rada (informace k aktuálnímu stavu) 

  

Slova se ujala členka Rady HMP Aleksandra Udženija, která přítomné členy výboru 
seznámila s průběhem vytváření Pražské protikorupční rady (PRAPOR). V minulém 
týdnu primátor HMP oslovil vybrané odborníky, kteří by se mohli stát členy 
PRAPORU. Proces vytváření této rady nadále pokračuje. 

  

  

Bod 2. 

Etický kodex člena Zastupitelstva hl. m. Prahy (návrhy úprav) 

  

Na základě 1. jednání výboru, na kterém Ing. Kloudová, MBA vyzvala členy výboru 
k projednání možných změn Etického kodexu člena Zastupitelstva HMP 
v jednotlivých politických klubech, byla otevřena diskuse k tomuto jednacímu bodu.  
Ing. Jan Vašíček uvedl, že členové výboru z politického klubu TOP 09 budou své 
připomínky směřovat k pozměňovacímu návrhu Etického kodexu, který předloží 
Rada HMP.  

  

Radní Udženija požádala o spolupráci členy výboru s tím, že by uvítala pozměňovací 
návrhy od TOP 09 již při projednávání věci tímto výborem. Následovala diskuse, 
přičemž žádné návrhy ani připomínky k projednávanému etickému kodexu nebyly 
vzneseny. 



Bod 3. 

Informace o postavení Výboru pro veřejnou správu, EU fondy a protikorupční 
opatření ZHMP v procesu implementace Operačních programů Praha - 
adaptabilita (OPPA) a Praha – konkurenceschopnost (OPPK) 

     

Mgr. Patricia Tiso Ferulíková -  ředitelka odboru fondů EU Magistrátu HMP (FEU 
MHMP) seznámila členy výboru s jeho funkcí při implementaci pražských operačních 
programů. Uvedla, že výbor projednává především zaměření a návrh textu 
připravované výzvy, je informován o průběhu hodnocení projektů, schvaluje 
maximální výši způsobilých výdajů projektů a doporučuje Radě HMP projekty 
projednat a Zastupitelstvu HMP schválit. V případě nových závažných skutečností, 
které nebyly známy v průběhu výběru projektů, může výbor navrhnout Radě a 
Zastupitelstvu HMP dočasně projekt pozastavit. Výbor dále projednává projekty 
technické pomoci, které jsou určeny pro implementační systém pražských programů. 
Z prostředků technické pomoci jsou hrazeny analýzy, expertní posudky, platy 
zaměstnanců apod. 

  

  

Bod 4. 

Informace o budoucí podobě politiky soudržnosti  - pozice hl. m. Prahy 

  

Mgr. Tiso Ferulíková informovala členy výboru o přípravě budoucího programového 
období. Přestože nové programové období začíná až od roku 2014, již nyní se 
pracuje na jeho přípravě. Tento rok bude klíčový pro tvorbu strategie a programů. 
Doposud bylo přijato několik zásadních dokumentů – Strategie Evropa 2020, ve které 
jsou definovány priority  
a hlavní cíle, kterých by mělo být dosaženo. Na tento dokument na národní úrovni 
navazuje Národní program reforem, který má v gesci Úřad vlády ČR, a který bude 
obsahovat konkrétní strategii ČR. Dalším zásadním dokumentem, který již obsahuje 
konkrétní návrhy pro budoucí období, je 5. Kohezní zpráva. Na tyto dokumenty bude 
navazovat klíčový dokument – Finanční perspektiva, který již bude obsahovat 
konkrétní rozdělení finančních zdrojů  
do jednotlivých kapitol rozpočtu EU. Po schválení Finanční perspektivy si bude muset 
hl. m. Praha vytvořit pozici a stanovit priority, které budou následně projednány 
v Radě  
a Zastupitelstvu HMP.  

  

  



Bod 5. 

Projednání projektů OPPK v oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území 

  

Úvodního slova k tomuto bodu se ujal radní Petr Dolínek, který navrhl, aby byly 
schváleny všechny projekty, které jsou navrženy k podpoře. K podpoře je navrženo 
více projektů než pokrývá původně vyhlášená alokace, jde o projekty městských 
částí a příspěvkových organizací hl. m. Prahy. Bude třeba, aby výbor odsouhlasil 
navýšení alokace. Dále uvedl, že pro tuto oblast podpory je plánována ještě 1 výzva. 

  

Ředitelka FEU MHMP doplnila, že alokace výzvy byla ve výši 112 mil. Kč, neboť 
v době vyhlášení výzvy se vyjednávaly dodatečné finanční prostředky do této oblasti 
a ze strany Evropské komise ještě nebylo potvrzeno, že tyto prostředky hl. m. Praha 
obdrží. Na základě požadavku Ing. Vašíčka podrobněji představila předložený 
materiál k tomuto bodu. 

  

Dále probíhala diskuse členů výboru s dotazy jakým způsobem jsou projekty 
vybrány,  
na základě čeho jsou kráceny požadované dotace, z jakých důvodů projekty neprošly 
hodnocením. Na všechny dotazy bylo odpovězeno. 

  

  

USNESENÍ č. 1 (příloha zápisu č. 1) 

  

Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva 
HMP bere na vědomí informaci o průběhu výběru projektů a o navýšení alokace 7. 
výzvy, schvaluje navrženou maximální výši způsobilých výdajů projektů a navrženou 
výši alokace na základě doporučení EFRR FEU, a doporučuje Radě HMP projednat 
a předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení projekty uvedené v seznamu projektů po 
ex-ante kontrole a navýšení alokace.  

  

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  



Výsledek hlasování: přijato 

  

Po schválení usnesení se Radek Lohynský z pracovních důvodů omluvil ze své 
neúčasti v projednávání dalších jednacích bodů programu.  

  

  

Bod 6. 

Návrh rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011 

  

Ing. Zdena Javornická z odboru rozpočtu Magistrátu HMP přítomné seznámila 
s návrhem rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2011, který dne 1. 2. 2011 
projednala Rada HMP. Návrh rozpočtu vychází z rozpočtového provizoria, podle 
kterého HMP hospodaří  
od 1. 1. 2011, přičemž byla zaktualizována oblast příjmů, neboť se již vycházelo 
z daňových výnosů za celý předchozí kalendářní rok. Očekává se, že daňové výnosy 
budou ve skutečnosti vyšší, než se předpokládalo. Rada HMP podrobila rozpočtové 
výdaje analýze se snahou  
o nalezení vnitřních rezerv v jednotlivých kapitolách, a proto navrhla 5% snížení proti 
původnímu návrhu ve vybraných výdajových položkách. Navrhovaná je změna 
způsobu financování veřejné dopravy, zapotřebí je splácet obligace.  Zadlužení HMP 
by mělo zůstat  
na stejné úrovni, ale za lepších podmínek, než jaké byly sjednány v předešlém 
období.  

  

Finanční zdroje rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2011 jsou v celkové 
výši  
52 183 794,40 tis. Kč, přičemž 37 399 705 tis. Kč jsou rozpočtové příjmy. Celkové 
výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených finančních zdrojů, přičemž rozpočtové 
výdaje jsou ve výši 46 409 867,70 tis. Kč. Rozpočet vlastního hl. m. Prahy je navržen 
jako zdrojově vyrovnaný, neboť rozdíl příjmů a výdajů (ve výši –9 010 162,70 tis. Kč) 
je kryt třídou 8 – financování. 

  

Návrh rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách hl. m. Prahy 
(magistrat.praha-mesto.cz/rozpocet) a bude projednán na únorovém jednání 
Zastupitelstva HMP.  

  



  

  

  

  

  

USNESENÍ č. 2 (příloha zápisu č. 2): 

  

Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva 
HMP bere na vědomí informaci k připravenému návrhu rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy na rok 2011. 

  

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: přijato 

  

  

  

Bod 7. 

Různé 

  

Aleksandra Udženija předložila v písemné podobě své stanovisko k návrhu Ing. Jana 
Vašíčka na zveřejňování prodeje pozemků ve spolupráci s internetovým realitním 
serverem, který vznesl v průběhu 1. jednání výboru. Z vyjádření mimo jiné vyplývá, 
že Magistrát HMP má fungující, prověřený a zákonem podložený postup 
zveřejňování, neboť úřední deska Magistrátu HMP je přístupná všem a nikdo není 
diskriminován. Případné využití jakékoliv webové aplikace, stejně jako případné 
použití inzerce na jiných serverech, by tak bylo duplicitní a navyšující náklady. 
Napojení úřadů na realitní servery a realitní kanceláře  
by mohlo vzbuzovat pochybnosti a spekulace. 



  

Příští jednání výboru se uskuteční dne 16. 3. 2011 od 14:00 hodin (podrobnosti 
budou uvedeny v pozvánce).  

  

Předsedkyně výboru Ing. Kloudová, MBA všem přítomným poděkovala za účast a 
jednání výboru ukončila v 15:00 hodin.  

  

  

  

Ing. Gabriela Kloudová, MBA 

předsedkyně výboru 

  

  

  

  

Radek Lohynský 

ověřovatel zápisu 

  

  

  

  

zapsal:  Mgr. Bohdan Frajt 

     

  

  

  



Příloha č. 1 zápisu ze 2. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a 
protikorupční opatření Zastupitelstva HMP  

  

  

  

  

U S N E S E N Í   č. 1 ze dne 2. 2. 2011 

  

Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva 
hlavního města Prahy 

  

1. B e r e   n a   v ě d o m í   

  

informaci o průběhu výběru projektů a o navýšení alokace 7. výzvy,  

  

2. S c h v a l u j e  

  

navrženou maximální výši způsobilých výdajů projektů a navrženou výši alokace na 
základě doporučení EFRR FEU,  

  

3. D o p o r u č u j e  

  

Radě HMP projednat a předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení projekty uvedené 
v seznamu projektů po ex-ante kontrole a navýšení alokace. 

  

Pro: 7 

Proti: 0 



Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: přijato 

  

   

  

Ing. Gabriela Kloudová, MBA 

předsedkyně výboru 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Příloha č. 2 zápisu ze 2. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a 
protikorupční opatření Zastupitelstva HMP  

  

  

  

  



U S N E S E N Í   č. 2 ze dne 2. 2. 2011 

  

Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva 
hlavního města Prahy 

  

  

  

B e r e   n a   v ě d o m í   

  

informaci k připravenému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 
2011. 

  

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: přijato 

   

  

Ing. Gabriela Kloudová, MBA 

předsedkyně výboru 
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