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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 22. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 3. 9. 2018 ve 14:00 hod. 

Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 349, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Mgr. Daniel Štěpán, RNDr. Jana Plamínková, PhDr. Lukáš Kaucký, Viktor Mahrik, Ing. Ondřej Martan, Ing. 

Jiří Nouza, Ing. Patrik Paneš, Ph.D.  

Omluveni: Ing. Jiří Haramul, Ing. Jiří Hrabák  

Nepřítomni: Radomír Nepil  

Hosté: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky, Ing. Irena Ondráčková, ředitelka OKC MHMP   

Jednání řídil: Mgr. Daniel Štěpán, předseda Výboru finančního ZHMP      
 

Text zahájení: 

Jednání se dále zúčastnili zástupci sdělovacích prostředků a zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy. 

Čas zahájení: 14:05 hod. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

1.1. Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP 

1.2. Schválení programu jednání VF ZHMP 

1.3. Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP 

2. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 16 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a úprava 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

3. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Chabry z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a 
úprava rozpočtu vl. hl. m. Prahy 

4. Poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 
písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z 
hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, do 30. 6. 2018 

5. Poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací MČ Praha - Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - rezerva 
na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

6. Rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté městské části Praha - Libuš z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 a 
ponechané k využití ke stejnému účelu v roce 2018 včetně změny charakteru části dotace ponechané k využití v 
roce 2018 

7. Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 10 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

8. Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

9. Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Koloděje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 
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Bod Věc 

10. Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Běchovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

11. Změna charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 13 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 a 
ponechané k využití v roce 2018 

12. Žádost MČ Praha 2 o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 2017 z podílu MČ na odvodu z 
loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 
458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her 

13. Žádost MČ Praha - Nedvězí o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 2017 z podílu MČ na 
odvodu z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
zákona č. 458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her 

14. Převod nevyčerpaných prostředků projektů "Pražský voucher na inovační projekty" a "Specializované 
vouchery" v rámci OP PPR z roku 2017 a úprava rozpočtu v roce 2018 

15. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2018 

16. Informace k podnětu VF ZHMP č. 1/2017 

17. Informace k podnětu VF ZHMP č. 3/2017 

18. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

 

1.1. Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přivítal přítomné, konstatoval, že VF ZHMP je usnášeníschopný, a navrhl 
ověřovatelem zápisu člena VF ZHMP pana Ing. O. Martana. 

Usnesení č. U-VF-0219 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 3. 9. 2018 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Ing. O. Martana 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

1.2. Schválení programu jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán představil přítomným program jednání VF ZHMP a vyzval přítomné k jeho 
doplnění či případným připomínkám. Vzhledem k tomu, že byl návrh programu bez připomínek, přistoupil 
neprodleně k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0220 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 3. 9. 2018 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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1.3. Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Na závěr úvodu vyzval předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán k doplnění či připomínkám k zápisu z jednání z minulého 
zasedání VF ZHMP. Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, přistoupil k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0221 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

zápis z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11. 6. 2018 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

2. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 16 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a úprava 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na poskytnutí 
návratné finanční výpomoci MČ Praha 16 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a úpravu rozpočtu vlastního 
hl. m. Prahy. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0222 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6700 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

3. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Chabry z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a 
úprava rozpočtu vl. hl. m. Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na poskytnutí 
návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Chabry z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a úpravu rozpočtu 
vl. hl. m. Prahy. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0223 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6727 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

4. Poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. 
b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z 
hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, do 30. 6. 2018 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na poskytnutí 
účelových dotací městským částem hl. m. Prahy obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 
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202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle 
zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, do 30. 6. 2018. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0224 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6688 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

5. Poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací MČ Praha - Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na poskytnutí 
účelových investičních a neinvestičních dotací MČ Praha - Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0225 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6750 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

6. Rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté městské části Praha - Libuš z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 a 
ponechané k využití ke stejnému účelu v roce 2018 včetně změny charakteru části dotace ponechané k využití v 
roce 2018 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na rozšíření 
účelu investiční dotace poskytnuté městské části Praha - Libuš z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 a ponechané k 
využití ke stejnému účelu v roce 2018 včetně změny charakteru části dotace ponechané k využití v roce 2018. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0226 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6751 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

7. Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 10 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na poskytnutí 
účelové investiční dotace městské části Praha 10 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
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Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0227 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6715 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

8. Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na poskytnutí 
účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 
z rozpočtu hlavního města Prahy. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0228 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6617 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

9. Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Koloděje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na poskytnutí 
účelové investiční dotace MČ Praha - Koloděje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 
z rozpočtu hlavního města Prahy. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0229 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6621 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

10. Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Běchovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na poskytnutí 
účelové investiční dotace MČ Praha - Běchovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Ing. O. 
Martan a prof. Ing. E. Kislingerová, CSc. V diskuzi byl představován projekt, na který má být poskytnuta dotace, 
zároveň bylo diskutováno další směřování politiky hl. m. Prahy v oblasti nákupu elektromobilů.  
Do diskuze se nikdo jiný nepřihlásil, předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0230 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6701 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

11. Změna charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 13 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 a 
ponechané k využití v roce 2018 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na změnu 
charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 13 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 a ponechané k využití 
v roce 2018. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0231 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6677 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

12. Žádost MČ Praha 2 o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 2017 z podílu MČ na odvodu z loterií 
dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 
458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku k žádosti MČ 
Praha 2 o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 2017 z podílu MČ na odvodu z loterií dle § 41i odst. 
1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z 
hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0232 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6681 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

13. Žádost MČ Praha - Nedvězí o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 2017 z podílu MČ na odvodu z 
loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 
458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku k žádosti MČ 
Praha - Nedvězí o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 2017 z podílu MČ na odvodu z loterií dle § 
41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a 
daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0233 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6594 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

14. Převod nevyčerpaných prostředků projektů "Pražský voucher na inovační projekty" a "Specializované vouchery" v 
rámci OP PPR z roku 2017 a úprava rozpočtu v roce 2018 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku  na převod 
nevyčerpaných prostředků projektů "Pražský voucher na inovační projekty" a "Specializované vouchery" v rámci OP 
PPR z roku 2017 a úpravu rozpočtu v roce 2018. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil V. 
Mahrik, Ing. O. Martan, prof. Ing. E. Kislingerová, CSc., Ing. P. Paneš, Ph.D. V zásadě technické diskuzi byly probírány 
podrobnosti obsažené v tisku, včetně rozklíčování částek v tisku obsažených. 
Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0234 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6551 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

15. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2018 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení zprávy o plnění 
rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2018. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0235 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6724 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

16. Informace k podnětu VF ZHMP č. 1/2017 

Předkladatel: Mgr. Daniel Štěpán, předseda Výboru finančního ZHMP  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D. Ten přítomné 
podrobně seznámil s genezí celého podnětu a informoval o dalším postupu, který byl ve věci prováděn. Na konec 
svého úvodního slova informoval o závěrech vzešlých z prováděných šetření. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvodní slovo a vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil do diskuze, 
přistoupil neprodleně k hlasování. 
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Usnesení č. U-VF-0236 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené informace k podnětu VF ZHMP č. 1/2017 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

17. Informace k podnětu VF ZHMP č. 3/2017 

Předkladatel: Mgr. Daniel Štěpán, předseda Výboru finančního ZHMP  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D. Ten přítomné 
podrobně seznámil s průběhem celého podání a informoval o dalším postupu, který následoval. Následně předal 
slovo Ing. I. Ondráčkové, ředitelce OKC MHMP, která přítomné velmi podrobně informovala o nálezech a zjištěních 
provedených na základě a v rozsahu podaného podnětu. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvodní slovo a vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil do diskuze, 
přistoupil neprodleně k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0237 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené informace k podnětu VF ZHMP č. 3/2017 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

18. Různé 

 

Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k bodu "Různé", do kterého se přihlásila prof. Ing. E. Kislingerová, CSc., 
náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, se stručnou informací o tiscích dohlašovaných na nadcházející jednání ZHMP. V 
krátkých diskuzích k tiskům Z-6805, Z-6787 a Z-6797 byly řešeny faktické dotazy týkající se náplně jednotlivých materiálů. 
Do diskuze se přihlásil prostupně Ing. O. Martan, RNDr. J. Plamínková, V. Mahrik, Ing. P. Paneš, Ph.D. 

Na závěr diskuze se přihlásil Ing. P. Paneš, Ph.D., s poděkováním za spolupráci v právě končícím volebním období. K 
poděkování se připojil i předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán a prof. Ing. E. Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky hl. m. 
Prahy. 

Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poté poděkoval všem za účast a ukončil jednání VF ZHMP. 

Čas ukončení: 15:04 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Ondřej Martan, člen Výboru finančního ZHMP  

Zapsal: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP, Ing. Jana Dostálková, MHMP - ROZ MHMP, 
Ing. Martin Bernášek, vedoucí oddělení svodného a financování investic   

Mgr. Daniel Štěpán 
předseda Výboru finančního ZHMP 

 
 
 
 

Ing. Patrik Paneš, Ph.D. 
tajemník Výboru finančního ZHMP 

 


