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                 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

                 Zastupitelstvo hl. m. Prahy  

                 Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy 

 

 

Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 16. 2. 2015 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 9 z 9 členů výboru. Při hlasování přítomno 8 členů 

výboru.  

 

Omluveni: - 

 

Hosté: P. Dolínek – náměstek primátorky hl. m. Prahy, prof. Ing. E. Kislingerová, CSc. – 

náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, PhDr. M. Stropnický – náměstek primátorky hl. m. 

Prahy, H. Nováková – radní hl. m. Prahy, Ing. Mgr. Irena Ropková – radní hl. m. Prahy, Bc. 

L. Hadrava – radní hl. m. Prahy, Ing. M. Hašek – radní hl. m. Prahy, Ing. R. Lacko – radní hl. 

m. Prahy, J. Wolf – radní hl. m. Prahy, JUDr. M. Děvěrová, MPA – ředitelka MHMP, Ing. J. 

Pařízek – zástupce starosty MČ Praha 22,  JUDr. M. Krobová - Hášová – zastupitelka hl. m. 

Prahy, Mgr. Bc. J. Michálek – zastupitel hl. m. Prahy, zástupci sdělovacích prostředků a 

veřejnost 

Zahájení:    14.03 hod. 

Ukončení:  15.43 hod. 

 

Výbor je usnášeníschopný. 

 

Jednání řídil: předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA 

 

 

1. Úvod 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přivítal přítomné a konstatoval, že FV 

ZHMP je usnášeníschopný. A navrhl ověřovatelem zápisu Ing. J. Hrabáka.   

 

U22. 

FV ZHMP schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání FV HMP dne 16. 2. 2015 člena FV 

ZHMP Ing. J. Hrabáka. 

8 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, představil přítomným program jednání 

FV ZHMP a vzhledem k tomu, že nebyly připomínky ani pozměňovací návrhy, dal hlasovat o 

předloženém programu jednání. 
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U23. 

FV ZHMP schvaluje program jednání FV ZHMP dne 16. 2. 2015 v předloženém znění. 

8 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

Na závěr úvodu vyzval předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, k doplnění či 

připomínkám k zápisu z jednání z minulého zasedání FV ZHMP, konaného dne 19. 1. 2015. 

Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, dal hlasovat o unesení   

 

U24. 

FV ZHMP bere na vědomí zápis z minulého jednání FV ZHMP. 

8 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

2. Návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským 

částem hl. m. Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k druhému bodu jednání a 

předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. – náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta v 

úvodním slově velmi podrobně představila přítomným celou genezi přípravy návrhu rozpočtu 

vlastního hlavního města Prahy na rok 2015. Dále do podrobna seznámila přítomné se 

základními ukazateli předloženého návrhu rozpočtu na rok 2015. V neposlední řadě široce 

hovořila o změnách a úpravách oproti předchozím návrhům rozpočtu hl. m. Prahy. 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

Přihlásili se V. Mahrik, předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, Ing. O. 

Martan, Ing. J. Nouza, prof. Ing. E. Kislingerová, CSc. – náměstkyně primátorky hl. m. 

Prahy, P. Dolínek – náměstek primátorky hl. m. Prahy, Ing. P. Paneš, Ph.D. – tajemník 

FV ZHMP. V diskuzi byly probírány jak politické, tak faktické připomínky k předloženému 

návrhu rozpočtu hl. m. Prahy jako celku.  

 

Po diskuzi přistoupil předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, k další části bodu 

"Návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hl. 

m. Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020", a to k prezentacím jednotlivých 

radních hl. m. Prahy v rámci jím svěřených gescí.  

 

PhDr. M. Stropnický – náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 

PhDr. M. Stropnický – náměstek primátorky hl. m. Prahy se ve svém úvodním slově k 

jemu svěřené kapitole věnoval zejména rozdělení běžných a kapitálových výdajů. Zmínil 

problematiku Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které 

se nikdo nepřihlásil, proto uzavřel diskuzi a předal slovo.   
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P. Dolínek – náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 

P. Dolínek – náměstek primátorky hl. m. Prahy přiblížil na úvod běžné výdaje v jím 

spravované kapitole. Představil největší položku běžných výdajů. V oblasti kapitálových 

výdajů se zaměřil na Libeňský most, obchvat Písnice a další investiční priority.   

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

Přihlásili se V. Mahrik, předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, Ing. J. Nouza, 

P. Dolínek – náměstek primátorky hl. m. Prahy. V diskuzi byly probírány konkrétní dotazy 

na jednotlivé investiční akce obsažené v kapitole 03 – Doprava. Byl vznesen i pozměňovací 

návrh. Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, uzavřel diskuzi a předal slovo. 

 

J. Wolf – radní hl. m. Prahy 

 

J. Wolf – radní hl. m. Prahy okomentoval přítomným nárůst v kapitole 06 – Kultura a 

cestovní ruch. Dále představil přítomným stav kultury v hl. m. Praze. Zdůraznil způsob 

financování v grantovém systému rozhodování, tedy rozhodování na základě odbornosti. 

Věnoval se konkrétně jednotlivým akcím, jak v oblasti běžných, tak kapitálových výdajů. 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do té se 

přihlásili Mgr. Bc. J. Michálek – zastupitel hl. m. Prahy, Ing. J. Haramul, Ing. O. 

Martan, V. Mahrik, J. Wolf – radní hl. m. Prahy. V diskuzi byly probírány a zodpovězeny 

konkrétní dotazy na jednotlivé akce v oblasti běžných i kapitálových výdajů obsažené v 

kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch. Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, 

uzavřel diskuzi a předal slovo. 

 

RNDr. J. Plamínková – radní hl. m. Prahy 

 

RNDr. J. Plamínková – radní hl. m. Prahy představila na úvod jí spravované běžné i 

kapitálové výdaje a vyjádřila nespokojenost s výší přidělených finančních prostředků v jí 

svěřených kapitolách. V úvodním slově také podrobně představila stěžejní akce. 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do té se 

přihlásili Ing. J. Hrabák, V. Mahrik, RNDr. J. Plamínková – radní hl. m. Prahy. V 

diskuzi byla probírána témata vztahující se jak ke svěřeným kapitolám, tak se krátce probírala 

úprava ve způsobu financování MČ hl. m. Prahy. Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. 

Ludvík, MBA, uzavřel diskuzi a předal slovo. 

 

Bc. L. Hadrava – radní hl. m. Prahy 

 

Bc. L. Hadrava – radní hl. m. Prahy vyjádřil spokojenost s návrhem rozpočtu pro rok 2015 

v kapitole 07 – Bezpečnost, jejíž je správcem. Ve svém vystoupení také přiblížil akce 

v oblasti běžných i kapitálových výdajů. 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do té se 

přihlásili Ing. O. Martan, Mgr. Bc. J. Michálek – zastupitel hl. m. Prahy, Ing. P. Paneš, 

Ph.D. – tajemník FV ZHMP, Bc. L. Hadrava – radní hl. m. Prahy V diskuzi byly 

probírány a zodpovězeny konkrétní dotazy na jednotlivé akce v oblasti běžných i 

kapitálových výdajů obsažené v kapitole 07 – Bezpečnost. Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. 

M. Ludvík, MBA, uzavřel diskuzi a předal slovo. 
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Ing. R. Lacko – radní hl. m. Prahy 

 

Ing. R. Lacko – radní hl. m. Prahy v úvodní řeči představil přítomným jak běžné, tak 

kapitálové výdaje v kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální oblast a sdělil svou připravenost 

k zodpovězení případných dotazů v diskuzi. 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které 

se nikdo nepřihlásil, proto uzavřel diskuzi a předal slovo.  

 

H. Nováková – radní hl. m. Prahy 

 

H. Nováková – radní hl. m. Prahy, v úvodním slově podrobně představila přítomným běžné 

i kapitálové výdaje ve svěřených kapitolách.  

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do té se 

přihlásil Mgr. Bc. J. Michálek – zastupitel hl. m. Prahy. Řešena byla zejména problematika 

grantů a grantových komisí. Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, uzavřel 

diskuzi a předal slovo. 

 

JUDr. M. Děvěrová, MPA – ředitelka MHMP 

 

JUDr. M. Děvěrová, MPA – ředitelka MHMP představila běžné i kapitálové výdaje v 

kapitole 09 – Vnitřní správa. Konkrétně se věnovala jí svěřeným výdajům a na závěr svého 

úvodu vyzvala přítomné k dotazům. 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do té se 

přihlásil V. Mahrik, Mgr. Bc. J. Michálek – zastupitel hl. m. Prahy, JUDr. M. Děvěrová, 

MPA – ředitelka MHMP, Ing. P. Paneš, Ph.D. – tajemník FV ZHMP. V diskuzi byly 

probírány a zodpovídány konkrétní dotazy na jednotlivé akce v oblasti běžných i kapitálových 

výdajů obsažené v kapitole 09 – Vnitřní správa, zejména se jednalo o oblast informatiky. 

 

Ing. Mgr. Irena Ropková – radní hl. m. Prahy 

 

Ing. Mgr. Irena Ropková – radní hl. m. Prahy poděkovala za slovo a nastínila návrh 

rozpočtu běžných i kapitálových výdajů v jí svěřených kapitolách.  

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které 

se nikdo nepřihlásil, a proto dal na závěr bodu hlasovat o předložených návrzích usnesení. 

 

 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje snížit položku „Granty na sport“ 

z běžných výdajů kapitoly 04 a přesunout částku 40 mil. Kč za současného zvýšení 

rezervy. 

 

2 pro, 6 se zdrželo, 0 proti – návrh nebyl přijat 
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Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje snížit položku na „památkové 

dotace pro církve“ o částku 5 mil. Kč za současného zvýšení rezervy. 

 

3 pro, 5 se zdrželo, 0 proti – návrh nebyl přijat 
 

 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje snížit položku „výdaje na 

kongresovou turistiku“ o částku 12 mil. Kč za současného zvýšení rezervy. 

 

2 pro, 6 se zdrželo, 0 proti – návrh nebyl přijat 
 

 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje snížit položku kap. 09 

„nerozklíčované běžné výdaje informatiky“ o částku 20 mil. Kč ve prospěch nové 

investiční akce „Rozvoj open-source pro odstranění stávajícího stavu vendor lock-in“. 

 

2 pro, 6 se zdrželo, 0 proti – návrh nebyl přijat 
 

 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje snížit položku „Investiční 

rezerva informatiky“ o částku 40 mil. Kč ve prospěch nové investiční akce „Rozvoj 

open-source pro odstranění stávajícího stavu vendor lock-in“. 

 

2 pro, 6 se zdrželo, 0 proti – návrh nebyl přijat 
 

 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje snížit položku „Turnikety na 

radnici“ o částku 20 mil. Kč za současného zvýšení rezervy. 

 

3 pro, 5 se zdrželo, 0 proti – návrh nebyl přijat 
 

 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje snížit položku „Podchod 

Partyzánská“ o částku 30 mil. Kč za současného navýšení „Chodníkového programu“ o 

stejnou částku. 

 

1 pro, 7 se zdrželo, 0 proti – návrh nebyl přijat 
 

 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy 

doplnit do usnesení větu “Ukládá Radě hl. m. Prahy zpracovat nahrazení části rozpočtu 

na rozdělované granty participativním rozpočtem“. 

 

1 pro, 7 se zdrželo, 0 proti – návrh nebyl přijat 

 

 

U25. 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy 

schválit tisk Z-3178 v předloženém znění 

 

5 pro, 2 se zdržel, 1 proti – návrh byl přijat 
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3. Různé  

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel bod, do kterého se nikdo 

s žádným příspěvkem nepřihlásil, proto připomněl termín dalšího jednání FV ZHMP, 

poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání FV ZHMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA  

předseda FV ZHMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. M. Bernášek - ROZ MHMP 

Odsouhlasil: Ing. P. Paneš, Ph.D. - ROZ MHMP 

Ověřil: Ing. J. Hrabák - člen FV ZHMP 


