
 

 

Zápis a usnesení z 2. zasedání Výboru pro 

infrastrukturu ZHMP, ze dne 16.2. 2011 

 

Zasedání : Druhé 
Dne: 16. únor 2011 
Místo: Prostřední primátorský salonek ve 2. patře Magistrátu hl. m. Prahy 
Přítomni Dle přiložené prezenční listiny 
Počátek jednání: 14:30 Konec jednání 15:30 
 

Přítomné členy Výboru pro Infrastrukturu HMP a hosty uvítal a jednání Výboru zahájil 

předseda Výboru Ing. Klega. V rámci úvodního slova přítomné stručně seznámil jak  

s návrhem programu 2.zasedání Výboru pro Infrastrukturu ZHMP, tak s omluvami členů 

Výboru. 

 A  Organizační záležitosti:    

• Bod A.1 -   Volba ověřovatele zápisu 

Ověřovatelem zápisů Výboru pro infrastrukturu ZHMP byl předsedou Ing. Klegou 

navržen Mgr. Ivan Kabický . K tomuto návrhu nebyly žádné připomínky.  

Výbor pro infrastrukturu ZHMP schvaluje Mgr. Ivana Kabického  ověřovatelem 

zápisů Výboru pro infrastrukturu ZHMP.                      (Pro:Proti:Zdrželi se)  (5:0:0) 

 

Dále předseda Výboru předložil částečně upravený návrh programu tohoto zasedání o 

kterém se hlasovalo. 

• Bod A.2 -  Programu 2.zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP 

Výbor pro infrastrukturu ZHMP schvaluje Programu 2.zasedání Výboru pro 

infrastrukturu ZHMP.         (Pro:Proti:Zdrželi se)  (5:0:0) 

 

http://magistrat.praha-mesto.cz/Volene-organy/Zastupitelstvo-HMP/?path=aplikace&apl=zastupitel&case=detail&Zid=1511&ido=4556&sh=80815899�
http://magistrat.praha-mesto.cz/Volene-organy/Zastupitelstvo-HMP/?path=aplikace&apl=zastupitel&case=detail&Zid=1511&ido=4556&sh=80815899�


 

 

 

• Bod A.3 -   Schválení zápisu 1.zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP 

K zápisu z 1.zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP nebyly zásadní připomínky, 

pouze bylo doporučeno v rámci následujících zápisů formální doplnění o čas ukončení 

jednání příslušného zasedání a prezenci daného zasedání.  

Výbor pro infrastrukturu ZHMP schvaluje zápisu 1.zasedání Výboru pro 

infrastrukturu ZHMP                                                       (Pro:Proti:Zdrželi se)  (6:0:0) 

 

B     Projednávaná témata 

• Bod B.1 -  1. Ústní informace o aktuálním stavu projektu ÚČOV 
 

Výbor pro infrastrukturu ZHMP vyslechl poměrně komplexní informaci Ing. Jana Boučka 

(odd.přípravy a realizace výstavby nové ústřední čistírny odpadních vod OMI MHMP), 

týkající se veškerých podstatných aspektů tohoto projektu. V rámci této informace byla 

zmíněna jak problematika technologie tohoto projektu, tak i například způsob 

protipovodňové ochrany ÚČOV. 

V rámci na následující diskuze byla zmíněna řada aspektů týkajících se tohoto projektu. 

Ing. Jan Bouček konstatoval, že členům výboru postoupí zápis z jednání komise pro ÚČOV. 

Výbor pro infrastrukturu ZHMP bere na vědomí informaci o projektu ÚČOV                                                        

(Pro:Proti:Zdrželi se)  (8:0:0) 

 

Dále předseda Výboru pro infrastrukturu ZHMP Ing. Klega informoval členy 

výboru o připravovaném semináři, který se koná 18.2.2011 a jehož náplní bude 

právě komplexní informace týkající se ÚČOV. 

 

 



 

 

 

• Bod B.2 -  Informace o návrhu rozpočtu kapitol 01 – 02 v roce 2011 
 

Předseda Výboru pro infrastrukturu ZHMP Ing. Klega přítomné informoval o základní 

bilanci návrhu rozpočtu Vlastního HMP na rok 2011.  Dále byli členové Výboru informováni 

o agregovaném návrhu běžných i kapitálových  výdajů v rámci rozpočtových kapitol 01 –

Rozvoj obce a 02 – Městská infrastruktura. K tomuto bodu obdrželi členové výboru 

tabulkový přehled týkající se jednotlivých projektů zařazených v rámci návrhu rozpočtu 

2011 - kapitoly 01 a 02. 

Po diskuzi týkající se vybraných projektů v rámci rozpočtových kapitol 01 a 02  bylo 

hlasováno o Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2011 pro rozpočtové 

kapitoly 01 a 02. 

Výbor pro infrastrukturu ZHMP bere na vědomí informaci „Návrh rozpočtu 

vlastního hlavního města Prahy na rok 2011 pro rozpočtové kapitoly 01 –Rozvoj 

obce a 02 – Městská infrastruktura“      (Pro:Proti:Zdrželi se)  (8:0:0) 

                                                    

 

 

 
Tajemník: 
 
Ověřovatel: 
 
Zapisovatel: 
 
 
 
 
 
  V Praze dne 24.2.2011 
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