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                 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

                 Zastupitelstvo hl. m. Prahy  

                 Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy 

 

 

Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 25. 5. 2015 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 7 z 9 členů výboru. Při hlasování k U38 až U41 

přítomno 6 členů výboru. Při hlasování k U42 a U43 přítomno 7 členů výboru  

 

Omluveni: PhDr. L. Kaucký, V. Mahrik  

 

Hosté: prof. Ing. E. Kislingerová, CSc. – náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, Ing. Z. 

Javornická – zástupkyně ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy pro sekci finanční a správy 

majetku, Ing. V. Olmr  – MČ Praha 19, I. Šestáková – MČ Praha 19, Mgr. Bc. J. Michálek – 

člen ZHMP,  Bc. J. Loužek – klub ZHMP, Ing. A. Weinert, CSc., zástupci sdělovacích 

prostředků a veřejnost 

Zahájení:    14.14 hod. 

Ukončení:  15.26 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 člena FV ZHMP Ing. O. Martana.   

 

U38. 

FV ZHMP schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání FV HMP dne 25. 5. 2015 člena FV 

ZHMP Ing. O. Martana. 

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

 

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

FV ZHMP a navrhl úpravu předloženého programu. Navrhl vyřadit bod 4. předloženého 

programu. Vzhledem k tomu, že nebyly k upravenému programu připomínky, ani další 

pozměňovací návrhy, dal hlasovat o upraveném programu jednání. 
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U39. 

FV ZHMP schvaluje program jednání FV ZHMP dne 25. 5. 2015 v upraveném znění. 

6 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 13. 4. 2015. 

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

 

U40. 

FV ZHMP bere na vědomí zápis z minulého jednání FV ZHMP v předloženém znění. 

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

 

 

2. Rozpočet hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtový výhled hlavního města 

Prahy do roku 2020  

 

 

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

programu jednání a předal slovo Ing. Z. Javornické – zástupkyni ředitelky Magistrátu hl. 

m. Prahy pro sekci finanční a správy majetku. Ta v úvodním slově seznámila přítomné se 

souborem rozpočtů hl. m. Prahy.  

 

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

diskuze se přihlásil Ing. O. Martan, Ing. J. Haramul, Ing. J. Hrabák, Ing. Z. Javornická, 

R. Nepil. V diskuzi se řešily konkrétní upřesňující dotazy k předloženému materiálu, byly 

vzneseny požadavky na doplňující data a byly diskutovány možnosti pravidelného 

periodického překládání těchto dat na jednání FV ZHMP.  

 

Po ukončení diskuze dal předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o 

návrhu usnesení. 

 

U41. 

F ZHMP doporučuje ZHMP schválit tisk Z-3380 v předloženém znění 

 

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

 

 

3. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 19 z rozpočtu hlavního 

města Prahy  

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k dalšímu bodu a předal 

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

představila FV ZHMP projekt a podrobně seznámila přítomné se způsoby řešení, jak ze strany 

hl. m. Prahy, tak ze strany MČ Praha 19. Následně se ujali slova zástupci starosty MČ Praha 

19 Ing. V. Olmr a I. Šestáková, kteří představili situaci na území MČ Praha 19 vedoucí 
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k vybudování tak rozsáhlého projektu a zejména důvody, které vedou MČ Praha 19 k tomu, 

že dospěla k rozhodnutí požádat hl. m. Prahu o návratnou finanční výpomoc.   

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k 

tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, 

Ing. O. Martan, Ing. V. Olmr, Ing. Z. Javornická, Ing. J. Haramul, I. Šestáková. 

V diskuzi byly probírány konkrétní dotazy na způsob vedení výběrového řízení a zdroje krytí 

veřejné zakázky při vyhlášení výběrového řízení. Bylo diskutováno, jak by mohla MČ Praha 

19 řešit situaci bez pomoci ze strany hl. m. Prahy. Bylo vzneseno varování před vytvořením 

nebezpečného precedentu s možným významným dopadem na výdajovou stránku rozpočtu hl. 

m. Prahy. Na závěr byly probírány příjmové i výdajové možnosti rozpočtu MČ Praha 19 i 

osobní zkušenosti s podobnými situacemi ze strany jiných MČ hl. m. Prahy.  

 

Po vyčerpání diskuze dal předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o 

předloženém návrhu usnesení. 

 

U42. 

FV ZHMP doporučuje RHMP stáhnout materiál TISK: R-17854 z jednání a vyžádat si od 

MČ Praha 19 dodatečné podklady 

 

6 pro, 0 se zdrželo, 1 proti – návrh byl přijat 

 

 

5. Další materiály z programu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 28. 5. 2015  

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel další bod jednání FV ZHMP a 

předal slovo Ing. Z. Javornické – zástupkyni ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy pro sekci 

finanční a správy majetku. Ta přítomné seznámila s obsahem tisků připravených k 

projednání do Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to: 

 

 Z-3262 k návrhu na zrušení "Peněžního fondu hl. m. Prahy, určeného na opravy 

a modernizaci bytů, které byly postiženy povodněmi v roce 2002", 

 

 Z-3344 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městské části Praha 20 na vrub 

kapitoly 1016 – rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního 

města Prahy, 

 

 Z-3349 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 

Čakovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 

z rozpočtu hlavního města Prahy, 

 

 Z-3361 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 13 z 

rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015, 

 

 Z-3362 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 

Slivenec na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 

rozpočtu hlavního města Prahy, 
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 Z-3365 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 

Benice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 

rozpočtu hlavního města Prahy, 

 

 Z-3384 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 

na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 

rozpočtu hlavního města Prahy. 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvodní slovo a otevřel 

diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto dal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

U43. 

FV ZHMP doporučuje ZHMP schválit tisky Z-3262, Z-3344, Z-3349, Z-3361, Z-3362,  

Z-3365 a Z-3384 v předloženém znění. 

 

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

 

 

6. Různé 

 

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

tajemník FV ZHMP Ing. P. Paneš, Ph.D., a rozdal přítomným členům FV ZHMP pro 

informaci „Výroční zprávu emitenta kótovaných cenných papírů za hl. m. Prahu“. 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, na závěr 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. O. Martan - člen FV ZHMP 


