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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 5. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 17. 6. 2019 ve 14:00 hod. 

Zasedací místnost č. 349 / 3. patro, MHMP - Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Mgr. Ing. Jaromír Beránek, Ing. Pavel Hájek, Martin Kos, Ing. Patrik Nacher, RNDr. Jana Plamínková, Mgr. 

Tomáš Portlík, Ing. Martin Prokop, Ing. Petr Stuchlík, Ing. Patrik Paneš, Ph.D.  

Omluveni: Mgr. Radek Vondra, prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.  

Nepřítomni:   

Hosté: Pavel Vyhnánek, M.A., náměstek primátora  hl. m. Prahy 

Jednání řídil: Mgr. Ing. Jaromír Beránek, místopředseda Výboru finančního ZHMP      
 

Text zahájení: 

Jednání se dále zúčastnili zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy, zástupci Nexia AP, a.s., a veřejnost. 

Čas zahájení: 14.10 hod. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

1.1. Ověřovatel zápisu z jednání VF ZHMP 

1.2. Program jednání VF ZHMP 

1.3. Zápis z minulého jednání VF ZHMP 

2. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 
2018 - závěrečný účet 

3. Účetní závěrka hl. m. Prahy za rok 2018 

4. Účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou a městskými částmi hl.m. Prahy za rok 2018 

5. Rozpočtová opatření související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2018 a vratky podílů 
na daňové povinnosti městským částem hl.m. Prahy 

6. Úprava rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečným přiznáním k dani z příjmů právnických osob hl.m. 
Prahy za rok 2015 a vratky podílů na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 

7. Rozpočet hlavního města Prahy na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2024 

8. Účelové určení finančních prostředků hlavního města Prahy, obdržených jako příjem z hazardních her 

9. Poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy z obdržených výnosů daně z hazardních her podle 
zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, a jako odvod z loterií dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., v období od 1.1.2019 do 31.5.2019 

10. Žádost MČ Praha - Šeberov o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 2019 jako podíl 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 
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Bod Věc 

11. Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000358/2018 o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci poskytnuté MČ Praha - Dolní Měcholupy na financování akce Výstavba komunitního centra z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 

12. Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

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

14. Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 na akci "Stavba opěrné zdi v ul. Na Vrchu - 
odstranění havarie" pro MČ Praha - Řeporyje 

15. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 2019 

16. Zásady, Harmonogram a Metodika pro sestavování rozpočtu (rozpočtového provizoria) hl.m. Prahy na rok 2020, 
střednědobého výhledu rozpočtu hl.m. Prahy do roku 2025 a dlouhodobého výhledu 

17. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

 

1.1. Ověřovatel zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. Jaromír Beránek přivítal přítomné, konstatoval, že VF ZHMP je usnášeníschopný, a 
navrhl ověřovatelem zápisu člena VF ZHMP pana Mgr. T. Portlíka. 

Usnesení č. U-VF-0032 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 17. 6. 2019 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Mgr. Tomáše Portlíka 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

1.2. Program jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek 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 
místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek neprodleně k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0033 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 17. 6. 2019 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

1.3. Zápis z minulého jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek představil zápis z jednání z minulého VF ZHMP. Vzhledem k tomu, že 
byl zápis bez připomínek, přistoupil k hlasování. 
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Usnesení č. U-VF-0034 

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 20. 5. 2019 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

2. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 
2018 - závěrečný účet 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., 
náměstkovi primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné podrobně s obsahem zprávy o plnění rozpočtu hlavního 
města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2018 - závěrečného účtu. 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za úvod a vyzval Ing. M. Dvořáka jakožto zástupce auditora, 
společnosti Nexia AP, a.s., ke krátkému vystoupení. Ten v něm představil závěry provedeného přezkumu 
hospodaření hl. m. Prahy.   
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Mgr. 
T. Portlík, M. Kos, P. Vyhnánek, M.A., Ing. P. Hájek. V diskuzi byly pokládány doplňující dotazy a vzneseny připomínky 
a návrhy týkající se nápravy a neopakování nedostatků zjištěných auditorem.  
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za diskuzi a otevřel hlasování k tomuto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0035 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7199 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

3. Účetní závěrka hl. m. Prahy za rok 2018 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., 
náměstkovi primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné podrobně s obsahem účetní závěrky hl. m. Prahy za rok 
2018.  
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se nikdo 
nepřihlásil, a proto dal neprodleně hlasovat o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0036 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7376 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

4. Účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou a městskými částmi hl.m. Prahy za rok 2018 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., 
náměstkovi primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné podrobně s obsahem účetní závěrky příspěvkových 
organizací zřizovaných hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2018.  
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se nikdo 
nepřihlásil, a proto dal neprodleně hlasovat o návrhu usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0037 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 1085 ze dne 3.6.2019 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

5. Rozpočtová opatření související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2018 a vratky podílů 
na daňové povinnosti městským částem hl.m. Prahy 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., 
tajemníkovi VF ZHMP. Ten seznámil přítomné podrobně s obsahem rozpočtových opatření souvisejících s daní z 
příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2018 a vratkami podílů na daňové povinnosti městským částem 
hl. m. Prahy.  
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se nikdo 
nepřihlásil, a proto dal neprodleně hlasovat o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0038 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7421 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

6. Úprava rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečným přiznáním k dani z příjmů právnických osob hl.m. Prahy 
za rok 2015 a vratky podílů na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., 
tajemníkovi VF ZHMP. Ten seznámil přítomné podrobně s obsahem tisku k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti 
s dodatečným přiznáním k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2015 a vratkami podílů na dodatečné 
daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy.  
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se nikdo 
nepřihlásil, a proto dal neprodleně hlasovat o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0039 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7411 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

7. Rozpočet hlavního města Prahy na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2024 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., 
náměstkovi primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné podrobně s náplní předloženého tisku. Ing. P. Paneš, 
Ph.D., tajemník VF ZHMP, doplnil úvodní slovo o praktické poznámky.  
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se nikdo 
nepřihlásil, a proto dal neprodleně hlasovat o návrhu usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0040 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7374 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

8. Účelové určení finančních prostředků hlavního města Prahy, obdržených jako příjem z hazardních her 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., 
náměstkovi primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné s obsahem tisku týkajícího se účelového určení finančních 
prostředků hlavního města Prahy, obdržených jako příjem z hazardních her. Ing. P. Paneš, Ph.D., tajemník VF ZHMP, 
doplnil úvodní slovo o další náhled do předložené problematiky, včetně historického vývoje.  
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
přihlásil Mgr. T. Portlík a P. Vyhnánek, M.A. V diskuzi byla probírána praktická doporučení k projednávanému 
tématu.  
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za diskuzi a otevřel hlasování k tomuto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0041 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7293 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

9. Poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy z obdržených výnosů daně z hazardních her podle 
zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, a jako odvod z loterií dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., v období od 1.1.2019 do 31.5.2019 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., 
náměstkovi primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné s poskytnutím účelových dotací městským částem hl. m. 
Prahy z obdržených výnosů daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, a jako 
odvod z loterií dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., v 
období od 1.1.2019 do 31.5.2019.  
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
přihlásil Ing. P. Nacher a P. Vyhnánek, M.A. V diskuzi byly řešeny praktické návrhy ke způsobu přerozdělení 
dotčených finančních prostředků.  
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za diskuzi a otevřel hlasování k tomuto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0042 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7477 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

10. Žádost MČ Praha - Šeberov o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 2019 jako podíl 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: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., 
náměstkovi primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné se žádostí MČ Praha - Šeberov o změnu účelu finančních 
prostředků obdržených v roce 2019 jako podíl 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.  
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Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se nikdo 
nepřihlásil, a proto dal neprodleně hlasovat o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0043 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7373 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

11. Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000358/2018 o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci poskytnuté MČ Praha - Dolní Měcholupy na financování akce Výstavba komunitního centra z rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2018 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., 
náměstkovi primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné s návrhem na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě č. INO/16/06/000358/2018 o poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytnuté MČ Praha - Dolní 
Měcholupy na financování akce Výstavba komunitního centra z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018.  
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se nikdo 
nepřihlásil, a proto dal neprodleně hlasovat o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0044 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7243 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

12. Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., 
náměstkovi primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné s poskytnutím účelové investiční dotace městské části 
Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy.  
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se nikdo 
nepřihlásil, a proto dal neprodleně hlasovat o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0045 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7364 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

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

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., 
náměstkovi primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné s návrhem na poskytnutí účelové dotace městské části 
Praha - Řeporyje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 
Prahy.  
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se nikdo 
nepřihlásil, a proto dal neprodleně hlasovat o návrhu usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0046 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7422 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

14. Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 na akci "Stavba opěrné zdi v ul. Na Vrchu - 
odstranění havarie" pro MČ Praha - Řeporyje 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., 
náměstkovi primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné s návrhem na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy v roce 2019 na akci "Stavba opěrné zdi v ul. Na Vrchu - odstranění havarie" pro MČ Praha - Řeporyje.  
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se nikdo 
nepřihlásil, a proto dal neprodleně hlasovat o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0047 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7395 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

15. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 2019 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., 
náměstkovi primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné se zprávou o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. 
čtvrtletí 2019.  
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se nikdo 
nepřihlásil, a proto dal neprodleně hlasovat o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0048 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

tisk Z-7247 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

16. Zásady, Harmonogram a Metodika pro sestavování rozpočtu (rozpočtového provizoria) hl.m. Prahy na rok 2020, 
střednědobého výhledu rozpočtu hl.m. Prahy do roku 2025 a dlouhodobého výhledu 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., 
náměstkovi primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné se obsahem tisku Zásady, Harmonogram a Metodika pro 
sestavování rozpočtu (rozpočtového provizoria) hl.m. Prahy na rok 2020, střednědobého výhledu rozpočtu hl.m. 
Prahy do roku 2025 a dlouhodobého výhledu.  
Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se nikdo 
nepřihlásil, a proto dal neprodleně hlasovat o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0049 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

tisk Z-7252 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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17. Různé 

 

 

Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek otevřel bod "Různé", do kterého se přihlásil tajemník VF ZHMP Ing. P. Paneš, 
Ph.D., a informoval přítomné o existenci čtyř tisků týkajících se financování městských částí hl. m. Prahy, které byly tentýž 
den schváleny na jednání RHMP a budou předloženy na nejbližší zasedání ZMHP. Další se přihlásil Ing. P. Nacher a žádal o 
co nejmenší množství tzv. červených tisků na zasedání ZHMP. V nastalé diskuzi bylo řešeno toto téma s tím, že bude 
vyvinuto úsilí ke snížení počtu těchto tisků. Mgr. T. Portlík podpořil potřebu předložení urgentních tisků a nabídl 
odhlasování jejich doporučení VF ZHMP. S příspěvkem do diskuze vystoupila také RNDr. J. Plamínková. 

Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek tedy navrhl usnesení: 

Usnesení č. U-VF-0050 

Výbor finanční ZHMP 

I. bere na vědomí  

informaci o předložených červených tiscích Z-7492, Z-7498, Z-7433, Z-7323. 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Další do bodu „Různé“ se přihlásil P. Vyhnánek, M.A., náměstek primátora hl. m. Prahy, a stručně informoval přítomné o 
zahájení připomínkového řízení k úpravě koeficientu daně z nemovitých věcí. 

Místopředseda VF ZHMP Mgr. Ing. J. Beránek poté poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání výboru. 

Čas ukončení: 15.31 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Mgr. Tomáš Portlík, člen Výboru finančního ZHMP  

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

Mgr. Radek Vondra 
předseda Výboru finančního ZHMP 

 
 
 
 

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

 


