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                 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

                 Zastupitelstvo hl. m. Prahy  

                 Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy 

 

 

Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 7. 9. 2015 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 7 z 9 členů výboru. Při hlasování k U55 až U58 

přítomno 6 členů výboru. Při hlasování k U59 až U61 přítomno 7 členů výboru. Při hlasování 

k U62 přítomno 6 členů výboru 

 

Omluveni: PhDr. L. Kaucký a V. Mahrik 

 

Hosté: prof. Ing. E. Kislingerová, CSc. – náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, J. Wolf – radní 

hl. m. Prahy, P. Žďárský – starosta MČ Praha 19, Mgr. T. Portlík – místostarosta MČ Praha 9, 

Ing. V. Hujová – starostka MČ Praha 3, Ing. J. Pařízek – místostarosta MČ Praha 22, Mgr. P. 

Štěpánek, CSc. – starosta MČ Praha 4, Mgr. Bc. J. Michálek – člen ZHMP, A. Zábranský – 

člen ZHMP, Ing. Z. Javornická – zástupkyně ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy pro sekci 

finanční a správy majetku, zástupci sdělovacích prostředků a veřejnost 

 

Zahájení:    14.05 hod. 

Ukončení:  15.21 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 R. Nepila.   

 

U55. 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání FV 

HMP dne 7. 9. 2015 člena FV ZHMP R. Nepila. 

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

 

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

FV ZHMP. Vzhledem k tomu, že nebyly k  programu žádné připomínky, ani pozměňovací 

návrhy, dal hlasovat o předloženém programu jednání 
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U56. 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy schvaluje program jednání FV ZHMP dne 7. 9. 

2015 v předloženém 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 15. 6. 2015.  

 

S připomínkou a žádostí o doplnění zápisu se přihlásil Ing. J. Haramul.  Navrhl doplnit zápis 

v bodu 2 o větu "Diskuse se z rozpočtového hlediska nevyřešeným vícezdrojovým 

financováním projektu zabývala podrobně, prezentovány byly informace o Operačním 

programu Doprava II. a o probíhajících jednáních se státem." 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, dal hlasovat o doplnění zápisu. 

 

U57. 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy schvaluje úpravu zápisu z minulého jednání FV 

ZHMP v navrženém znění. 

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

 

 

Vzhledem k tomu, že dále byl zápis bez připomínek, přistoupil předseda FV ZHMP JUDr. 

Ing. M. Ludvík, MBA, ihned k hlasování o zápisu jako celku. 

 

U58. 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy bere na vědomí zápis z minulého jednání FV 

ZHMP v upraveném znění. 

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

 

 

Na závěr úvodu předal předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, slovo P. 

Žďárskému – starostovi MČ Praha 19, který pozdravil členy FV ZHMP. 

 

 

2. Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. pololetí 2015 

 

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 velmi podrobně předložený tisk se zprávou o plnění rozpočtu hl. m. 

Prahy za 1. pololetí roku 2015. 

 

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

tomuto bodu. Vzhledem k tomu že se nikdo s příspěvkem do diskuze k tomuto bodu 

nepřihlásil, přistoupil proto k hlasování o navrženém usnesení.  
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U59. 

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

schválit tisk Z-3638 v předloženém znění. 

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

 

 

3. Dohoda o vypořádání vzájemných práv a povinností mezi společnostmi Kvintum 

s.r.o., PVA a.s., ABF, a.s. a hlavním městem Prahou 

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

slovo J. Wolfovi – radnímu hl. m. Prahy. Ten uvedl celou genezi projektu od počátku až po 

právní spor, který hl. m. Praha řeší v tuto chvíli soudně. Sdělil FV ZHMP, že je možné další 

řešení, a to mimosoudní vyrovnání, a popsal tento návrh řešení. 

 

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

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

R. Nepil, Ing. O. Martan, Mgr. Bc. J. Michálek, Ing. J. Haramul, J. Wolf. V diskuzi se 

probírala faktická témata týkající se nerealizovaného projektu, který je příčinou současného 

soudního sporu. Byly probírány majetkové dopady případné mimosoudní dohody. Na závěr 

bylo diskutováno, z jakého důvodu se k předložené dohodě nevyjádřila Rada hl. m. Prahy.     

 

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

návrhu usnesení, který vzešel z diskuze. 

 

U60. 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje projednat tisk Z-3681 

v Zastupitelstvu hl. m. Prahy až po projednání v Radě hl. m. Prahy. 

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

 

 

4. Další materiály z programu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 10. 9. 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 souhrnně seznámila s obsahem tisků připravených k 

projednání Zastupitelstvem hl. m. Prahy, a to: 

 

 Z-3559 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 

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

rozpočtu hlavního města Prahy, 

 

 Z-3586 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 

Přední Kopanina z rozpočtu hlavního města Prahy na vrub kapitoly 1016 - 

rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP, 

 

 Z-3589 k návrhu na změnu charakteru části investiční účelové dotace poskytnuté 

MČ Praha - Kunratice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015, 
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 Z-3592 k návrhu na změnu charakteru části investiční účelové dotace poskytnuté 

MČ Praha - Čakovice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015, 

 

 Z-3601 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 4 na 

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

hlavního města Prahy, 

 

 Z-3612 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 21 z 

rozpočtu hlavního města Prahy z kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 

projektů EU/EHP, 

 

 Z-3625 k návrhu na změnu charakteru části investiční účelové dotace poskytnuté 

MČ Praha - Březiněves z rozpočtu hl. m. Prahy, 

 

 Z-3647 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Koloděje 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 s příspěvkem nepřihlásil, proto dal hlasovat o 

návrhu usnesení. 

 

U61. 

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

schválit tisky Z-3559, Z-3586, Z-3589, Z-3592, Z-3601, Z-3612, Z-3625 a Z-3647 

v předloženém znění. 

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

 

 

5. Informace o stavu přípravy návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, uvedl další bod, sdělil připravenost ke 

svolání mimořádného FV ZHMP a následně předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. – 

náměstkyni primátorky hl. m. Prahy, která informovala o stavu přípravy návrhu rozpočtu, a 

to včetně dosavadního vývoje. Informovala také o současném stavu odhadu příjmů. Na závěr 

úvodu hovořila i o plánu a možných variantách financování MČ hl. m. Prahy 

 

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

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

Mgr. T. Portlík – místostarosta MČ Praha 9, Ing. V. Hujová – starostka MČ Praha 3, 

Ing. O. Martan a Mgr. P. Štěpánek, CSc. – starosta MČ Praha 4. V diskuzi byla 

prezentována a diskutována stanoviska jednotlivých zástupců MČ hl. m. Prahy k možné 

úpravě financování MČ hl. m. Prahy ze strany hl. m. Prahy. Byly hledány i další zdroje 

rozpočtu hl. m. Prahy. 

 

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

předloženém návrhu usnesení. 
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U62. 

 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy bere na vědomí informace o stavu přípravy 

návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016. 

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

 

 

6. Různé 

 

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

přihlásil Mgr. Bc. J. Michálek, který informoval FV ZHMP o obsahu podnětu k 

problematice škodních komisí v podmínkách MHMP, který byl zaslán předsedovi FV ZHMP.   

 

Na závěr zopakoval předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, svou připravenost 

ke svolání případného mimořádného zasedání FV ZHMP v případě, že o toto bude požádán. 

Poté 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: R. Nepil - člen FV ZHMP 


