
 

 

Zápis a usnesení z 1. zasedání Výboru pro 

infrastrukturu ZHMP, ze dne 26.1. 2011 

 

Zasedání : První 
Dne: 26. leden 2011 
Počátek jednání : 14:00 
Místo: Prostřední primátorský salonek ve 2. patře Magistrátu hl. m. Prahy 
Přítomni Dle prezenční listiny 
 

Přítomné členy Výboru pro Infrastrukturu HMP a hosty uvítal a jednání Výboru zahájil 

předseda Výboru Ing. Klega. V rámci úvodního slova přítomné stručně seznámil 

s návrhem zaměření Výboru pro Infrastrukturu ZHMP a zároveň s hlavními body tohoto 

zasedání .  

A  Administrativně organizační záležitosti:    

V rámci programu 1. zasedání předseda Výboru navrhl vyřazení bodu A.2 – (Volba 

místopředsedy Výboru pro infrastrukturu ZHMP) a přečíslováním ostatních bodů. O takto 

upraveném návrhu Programu 1.zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP se hlasovalo. 

• Bod A.1 -  Programu 1.zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP 

Výbor pro infrastrukturu ZHMP schvaluje Programu 1.zasedání Výboru pro 

infrastrukturu ZHMP.         (Pro:Proti:Zdrželi se)  (7:0:2) 

• Bod A.2 -   Volba místopředsedy Výboru pro infrastrukturu ZHMP 

Ověřovatelem zápisů Výboru pro infrastrukturu ZHMP byl předsedou Ing. Klegou 

navržen Ing. Karel Březina. K tomuto návrhu nebyly žádné připomínky.  

Výbor pro infrastrukturu ZHMP schvaluje Ing. Karla Březinu ověřovatelem zápisů 

Výboru pro infrastrukturu ZHMP.                                   (Pro:Proti:Zdrželi se)  (9:0:0) 

 

 



 

 

• Bod A.3 -  Návrh termínů jednání Výboru pro infrastrukturu pro 1. pololetí 

2011 

Členům Výboru pro infrastrukturu ZHMP byl předsedou Ing. Klegou předložen návrh 

termínů zasedání. Po diskusi byl hlasován následující návrh : 

 
 Měsíc        Termín 

únor 
16. 2. 

březen 30. 3. 

duben 27. 4. 

květen 25.5. 

červen 22. 6. 
 

Výbor pro infrastrukturu ZHMP schvaluje výše uvedené termíny zasedání Výboru 

pro infrastrukturu ZHMP         (Pro:Proti:Zdrželi se)  (8:0:1) 

• Bod A.4 -  Informace o jednacím řádu Výboru pro infrastrukturu ZHMP  

Výbor obdržel v tištěné podobě  „Jednací řád výborů Zastupitelstva hl.m. Prahy“.   

Výbor pro infrastrukturu ZHMP bere na vědomí „Jednací řád výborů ZHMP“. 

         (Pro:Proti:Zdrželi se)  (6:0:3) 

 

 

B     Projednávaná témata 

 

Bod B.1 -  Návrh základní náplně Výboru pro infrastrukturu ZHMP 

 

 

Zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP 

bude vždy od 14:30 hod v prostředním 

primátorském salonku, nebude li stanoveno 

jinak. 



 

 

 

„Výbor pro infrastrukturu HMP konstatuje, že kvalitní a dobře fungující 

infrastruktura hl.m.Prahy je jednou ze základních podmínek přispívajících 

k trvalému a všestrannému  rozvoji Prahy. Výbor pro infrastrukturu ZHMP 

konstatuje, že v nadcházejícím období se bude  zabývat zejména strategiemi, 

koncepcemi a konkrétními projety z oblasti infrastruktury města s akcentem na 

finanční aspekty této problematiky. Klíčovou oblastí činnosti Výboru pro 

infrastrukturu by tedy měly být projekty s přímými důsledky na kvalitu života 

obyvatel a návštěvníků Prahy týkající se zejména  dalšího rozvoje technické 

vybavenost hl.m.Prahy.“ 

V rámci následující diskuse byly formulovány připomínky, týkající se  zejména řešení 

ÚČOV. Bylo konstatováno, že záležitostí ÚČOV se v minulosti zabýval zejména Výbor 

životního prostředí ZHMP. Na základě následující diskuse předseda Výboru Ing. Klega členům 

Výboru navrhl zajistit podrobnou informaci k technologickému řešení ÚČOV na příští 

zasedání Výboru. 

Následovalo hlasování o základní náplně práce výboru. 

Výbor pro infrastrukturu ZHMP schvaluje základní zaměření své práce pro 

následující období.                        (Pro:Proti:Zdrželi se)  (7:0:2) 

 

• Bod B.2 -  Návrh Informace o přípravě rozpočtu Vlastního HMP na rok 2011 s 

akcentem na rozpočtové kapitoly 01-  rozvoj obce a kapitoly 02- 

 infrastruktura 

Výbor obdržel v tištěné podobě Souhrn požadavků pro návrh rozpočtu výdajů Vlastního HMP pro 

kapitoly  01 – Rozvoj obce a 02 – Městská infrastruktura. V rámci diskuse byla tato informace 

doplněna o základní termíny, vztahující se k procesu přípravy rozpočtu Vlastního HMP na rok 2011. 

Bylo konstatováno, že postup bude v souladu s pravidly, vztahující se k této problematice.  Dále 

předseda Výboru konstatoval, že po odsouhlasení Rozpočtu Vlastního HMP na rok 2011 Radou HMP 

se výbor bude podrobněji zabývat  rozpočtovými kapitolami 01 a 02, a k  návrhu rozpočtu těchto 

kapitol zaujme stanovisko. 

Výbor pro infrastrukturu ZHMP bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu 

Vlastního HMP na rok 2011 s akcentem na rozpočtové kapitoly 01-  rozvoj obce a 

kapitoly 02- městská  infrastruktura.       (Pro:Proti:Zdrželi se)  (8:0:1) 



 

 

 

• Bod B.3 -  Informace o výdajích Vlastního HMP v rámci kapitol 01,02 v letech 

2006-2010 

Výbor pro Infrastrukturu HMP obdržel stručnou prezentaci „Infrastruktura HMP z pohledu rozpočtu 

města - základní přehled „ . V rámci prezentace byly uvedeny jak základní výdajové objemy kapitoly 

01-  Rozvoj obce a kapitoly 02- Městská  infrastruktura, tak i základní vývojové řady pro tyto 

kapitoly od roku 2006 do současnosti. Zároveň, v souladu s náplní Výboru, členové obdrželi 

„Informativní přehled projektů technické vybavenosti s výrazným vlivem na kvalitu života obyvatel 

HMP“  

Výbor pro infrastrukturu ZHMP bere na vědomí základní  Informace o výdajích 

Vlastního HMP v rámci kapitol 01,02 v letech 2006-2010  

   (Pro:Proti:Zdrželi se)  (5:0:4) 

 
 
 
 
 
Tajemník: 
Ověřovatel: 
Zapisovatel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 26.1.2011 
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