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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 17. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 19. 2. 2018 ve 14:00 hod. 

Malá zasedací místnost Rady HMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Mgr. Daniel Štěpán, RNDr. Jana Plamínková, Ing. Jiří Hrabák, PhDr. Lukáš Kaucký, Radomír Nepil, Ing. Jiří 

Nouza, Ing. Patrik Paneš, Ph.D.  

Omluveni: Ing. Jiří Haramul, Ing. Ondřej Martan  

Nepřítomni: Viktor Mahrik  

Hosté: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele 
MHMP pro Sekci finanční a správy majetku , Ing. Irena Ondráčková, ředitelka OKC MHMP   

Jednání řídil: Mgr. Daniel Štěpán, předseda Výboru finančního ZHMP, RNDr. Jana Plamínková, místopředsedkyně 
Výboru finančního ZHMP      

 

Text zahájení: 

Jednání se dále zúčastnili zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy. 

Čas zahájení: 14:09 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 - Nebušice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a 
úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

3. Záměna zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 

4. Pravidla pro poskytování dotací z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy (v kap. 10) na rok 2018 

5. Informace o prověření nakládání s veřejnými finančními prostředky ve věci odkupu stadionu Ďolíček vč. 
uzavření nájemní smlouvy s akciovou společností Bohemians Praha 1905 

6. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

 

1.1. Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP 

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

Usnesení č. U-VF-0168 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 19. 2. 2018 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Radomíra Nepila 

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-0169 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 19. 2. 2018 v předloženém znění 

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

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-0170 

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. 12. 2017 v předloženém znění 

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

2. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Nebušice 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 - Nebušice 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-0171 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6010 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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3. Záměna zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 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 víceméně 
technického tisku na záměnu zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 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-0172 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6026 v předloženém znění 

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

4. Pravidla pro poskytování dotací z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy (v kap. 10) na rok 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 upravujícího 
pravidla pro poskytování dotací z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
(v kap. 10) na rok 2018. Úvodní slovo doplnila Ing. Z. Javornická o upřesňující údaje vyplývající z povahy 
předkládaného tisku.  
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-0173 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

usnesení Rady hl. m. Prahy č. 69 ze dne 16. 1. 2018 v předloženém znění 

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

5. Informace o prověření nakládání s veřejnými finančními prostředky ve věci odkupu stadionu Ďolíček vč. uzavření 
nájemní smlouvy s akciovou společností Bohemians Praha 1905 

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 podání a informoval o dalším postupu, který na základě přijatého usnesení VF 
ZHMP 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 k prověření nakládání s 
veřejnými finančními prostředky ve věci odkupu stadionu Ďolíček vč. uzavření nájemní smlouvy s akciovou 
společností Bohemians Praha 1905. 
Místopředsedkyně VF ZHMP RNDr. Jana Plamínková, která převzala řízení schůze, poděkovala za úvod a otevřela 
diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, a tak dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0174 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

vyjádření ředitelky MHMP k podnětu VF ZHMP č. 5/2017 - podnět k prověření nakládání s veřejnými finančními 
prostředky ve věci odkupu stadionu Ďolíček vč. uzavření nájemní smlouvy s akciovou společností 
Bohemians Praha 1905 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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6. Různé 

 

 

RNDr. J. Plamínková přistoupila k bodu "Různé", do kterého se přihlásil Ing. P. Paneš, Ph.D., s doplňující informací o 
materiálech předkládaných do RHMP v nejbližší době. Následně RNDr. J. Plamínková poděkovala všem za účast a ukončila 
jednání VF ZHMP. 

Čas ukončení: 14:32 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Radomír Nepil, člen Výboru finančního ZHMP  

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

 


