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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 9. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 9. 12. 2019 ve 14:00 hod. 

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

     

 
Přítomni: Mgr. Radek Vondra, Mgr. Ing. Jaromír Beránek, prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Ing. Jana 

Komrsková, Martin Kos, Ing. Patrik Nacher, Ing.  Ivan Pilný, RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Tomáš Portlík, 
Ing.  Martin Prokop , Ing. Patrik Paneš, Ph.D.  

Omluveni: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.  

Nepřítomni:   

Hosté: MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy, doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, I. náměstek primátora hl. m. 
Prahy, Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc., 
náměstek primátora hl. m. Prahy, Pavel Vyhnánek, M.A., náměstek primátora hl. m. Prahy, Mgr. Jan 
Chabr, radní hl. m. Prahy, Mgr. Milena Johnová, radní hl. m. Prahy, MgA. Hana Třeštíková, radní hl. m. 
Prahy, PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., radní hl. m. Prahy, Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy  

Jednání řídil: Mgr. Radek Vondra, předseda Výboru finančního ZHMP      
 

Text zahájení: 

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

Čas zahájení: 14.06 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 jednání VF ZHMP 

2. Rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2020, finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na 
rok 2020, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2020 městským částem hl. m. 
Prahy a střednědobý výhled rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2025 

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

4. Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 10 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

5. Poskytnutí účelových dotací MČ Praha - Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

6. Uzavření dohody o privativní novaci závazků a jejich nahrazení veřejnoprávní smlouvou č. 
INO/16/06/000386/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Měcholupy 

7. Uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci  č. 
INO/16/06/000364/2018 poskytnuté MČ Praha 16 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 

8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 
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Bod Věc 

9. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním 
poplatku ze psů 

10. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 

11. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2019 

12. Termínový kalendář zasedání Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy pro rok 2020 

13. Různé 

 
 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

 

1.1. Ověřovatel zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přivítal přítomné, konstatoval, že VF ZHMP je usnášeníschopný, a navrhl 
ověřovatelem zápisu člena VF ZHMP pana Mgr. Ing. J. Beránka. 

Usnesení č. U-VF-0080 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 9. 12. 2019 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Mgr. Ing. Jaromíra Beránka 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

1.2. Program jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra 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 předseda 
VF ZHMP Mgr. R. Vondra neprodleně k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0081 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 9. 12. 2019 v předloženém znění 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

1.3. Zápis z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Na závěr úvodu předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra 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-0082 

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. 11. 2019 v předloženém znění 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

2. Rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2020, finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 
2020, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2020 městským částem hl. m. Prahy 
a střednědobý výhled rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2025 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten přítomné formou prezentace podrobně seznámil s obsahem a strukturou předloženého 
návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020, finančních vztahů hl. m. Prahy na rok 2020, rozdělení příspěvku 
na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2020 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu hl. 
m. Prahy do roku 2025. Velmi detailně se věnoval finančním zdrojům rozpočtu, ale i plánovaným výdajům.  
Po skončení úvodního slova předkladatele rozpočtu následovala série vystoupení jednotlivých správců rozpočtových 
kapitol, kteří zároveň čelili dotazům členů VF ZHMP. Jednání se zúčastnili a své rozpočtové kapitoly představili všichni 
členové Rady hl. m. Prahy s výjimkou omluvené radní JUDr. Hany Kordové Marvanové, kterou zastoupil předkladatel 
materiálu a také tajemník VF ZHMP Ing. P. Paneš, Ph.D., který rovněž uvedl rozpočtovou kompetenci ředitele MHMP, 
resp. pověřené řízením MHMP Ing. Z. Javornické. Do jednotlivých fází diskuse se aktivně zapojili členové VF ZHMP 
Ing. P. Nacher, Mgr. T. Portlík, Ing. I. Pilný, M. Kos, Mgr. R. Vondra, RNDr. J. Plamínková, Mgr. Ing. J. Beránek. Jednání 
VF ZHMP v průběhu projednávání tohoto bodu postupně s omluvou opustili členové VF ZHMP Ing. P. Nacher, Mgr. T. 
Portlík a Ing. I. Pilný, kteří při svém odchodu shodně požádali o zaznamenání svého nesouhlasu s navrženým 
usnesením do zápisu z jednání VF ZHMP.  
Po úplném vyčerpání rozpravy přistoupil předseda VF ZHMP k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0083 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7828 v předloženém znění 

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

3. 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. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné podrobně s návrhem 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 VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto přistoupil k hlasování o tomto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0084 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7759 v předloženém znění 

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

4. Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 10 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
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Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné podrobně s návrhem na poskytnutí účelové investiční dotace městské 
části Praha 10 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 
Prahy. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto přistoupil k hlasování o tomto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0085 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7812 v předloženém znění 

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

5. Poskytnutí účelových dotací MČ Praha - Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné podrobně s návrhem na poskytnutí účelových dotací MČ Praha - 
Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto předseda VF ZHMP přistoupil k hlasování o tomto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0086 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7858 v předloženém znění 

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

6. Uzavření dohody o privativní novaci závazků a jejich nahrazení veřejnoprávní smlouvou č. 
INO/16/06/000386/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Měcholupy 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné s předloženým návrhem na uzavření dohody o privativní novaci 
závazků a jejich nahrazení veřejnoprávní smlouvou č. INO/16/06/000386/2019 o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha - Dolní Měcholupy. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto předseda VF ZHMP přistoupil k hlasování o tomto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0087 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7606 v předloženém znění 

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

7. Uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci  č. 
INO/16/06/000364/2018 poskytnuté MČ Praha 16 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné s předloženým návrhem na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci  č. INO/16/06/000364/2018 poskytnuté MČ Praha 16 z rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2019. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto předseda VF ZHMP přistoupil k hlasování o tomto bodu. 
 



 

TED 8.3.2.5 Strana 5 
 

Usnesení č. U-VF-0088 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7845 v předloženém znění 

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

8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu. 
Do diskuze se přihlásil prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., RNDr. J. Plamínková, P. Vyhnánek, M.A., Ing. P. 
Paneš, Ph.D., a to s doplňujícími dotazy a příslušnými odpověďmi.  
Po vyčerpání diskuze přistoupil předseda VF ZHMP k hlasování o tomto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0089 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7871 v předloženém znění 

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

9. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním 
poplatku ze psů 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto předseda VF ZHMP přistoupil k hlasování o tomto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0090 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7872 v předloženém znění 

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

10. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto předseda VF ZHMP přistoupil k hlasování o tomto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0091 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7873 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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11. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2019 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra 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. - 3. čtvrtletí 
2019. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto předseda VF ZHMP přistoupil k hlasování o tomto bodu. Toho se již 
nezúčastnila členka VF ZHMP RNDr. J. Plamínková, která jednání VF ZHMP s omluvou opustila právě v průběhu 
projednávání tohoto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0092 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

tisk Z-7855 v předloženém znění 

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

12. Termínový kalendář zasedání Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy pro rok 2020 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a seznámil přítomné s termínovým kalendářem 
zasedání Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy pro rok 2020, ze kterého vyplývá i termínový kalendář VF ZHMP. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto předseda VF ZHMP přistoupil k hlasování o tomto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0093 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

usnesení Rady HMP č. 2400 ze dne 11. 11. 2019 

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

13. Různé 

 

Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k bodu "Různé", do kterého se přihlásil Ing. P. Paneš, Ph.D., tajemník VF 
ZHMP, a uvedl výčet tisků, které budou předloženy na ZHMP bez projednání ve VF ZHMP.   

Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání VF ZHMP. 

Čas ukončení: 16.47 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Mgr. Ing. Jaromír Beránek, místopředseda 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 

 


