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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 10. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 23. 11. 2015 ve 14:00 hod. 

Malá zasedací místnost Rady HMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: JUDr.Ing. Miloslav Ludvík, MBA, RNDr. Jana Plamínková, Ing. Jiří Haramul, Viktor Mahrik, Ing. Ondřej 

Martan, Radomír Nepil, Ing. Jiří Nouza, Ing. Patrik Paneš, Ph.D.  

Omluveni: Ing. Jiří Hrabák, PhDr. Lukáš Kaucký  

Hosté: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky hl.m. Prahy, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně 
ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku    

Jednání řídil: JUDr.Ing. Miloslav Ludvík, MBA, předseda Výboru finančního ZHMP      
 

Text zahájení: 

Jednání se zúčastnili také zástupci sdělovacích prostředků a veřejnost. 

Čas zahájení: 14:05 hod. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

1.1. Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP 

1.2. Schválení programu jednání VF ZHMP 

1.3. Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP 

2. Návrh na poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy z kap. 1016 
městským částem hl. m. Prahy v roce 2015 

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

4. Materiály z programu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 26. 11. 2015 

4.1. Návrh na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 15 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 

4.2. Návrh na změnu účelu a charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Křeslice v roce 2014 a 
ponechané k využití v roce 2015 

4.3. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 18 z rozpočtu hlavního města Prahy z 
kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 

4.4. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Koloděje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

4.5. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 15 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

4.6. Návrh na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Klánovice z rozpočtu hlavního města Prahy z kapitoly 
1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 

4.7. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 
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Bod Věc 

4.8. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

5. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

 

1.1. Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, přivítal přítomné, konstatoval, že VF ZHMP je usnášeníschopný a 
navrhl ověřovatelem zápisu člena VF ZHMP pana Ing. J. Nouzu. Vzhledem k jeho částečné omluvě z jednání byla 
nominace změněna na pana Ing. O. Martana. 

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 23. 11. 2015 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Ing. Ondřeje Martana 

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

1.2. Schválení programu jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, představil přítomným program jednání VF ZHMP. Místopředsedkyně 
VF ZHMP RNDr. J. Plamínková se přihlásila s návrhem na předřazení bodů 2.9. a 3. navrženého programu. Vzhledem 
k tomu, že nebyly k  programu žádné další připomínky, ani pozměňovací návrhy, dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. 
Ludvík, MBA, hlasovat o upraveném programu jednání. 

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 23. 11. 2015 v upraveném znění 

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

1.3. Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Na závěr úvodu vyzval předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, k doplnění či k připomínkám k zápisu z jednání 
z minulého zasedání VF ZHMP, konaného dne 19. 10. 2015. Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, přistoupil 
ihned k hlasování o usnesení. 

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 19. 10. 2015 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 
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2. Návrh na poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy z kap. 1016 městským 
částem hl. m. Prahy v roce 2015 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k druhému bodu programu jednání a předal slovo prof. Ing. 
E. Kislingerové, CSc. - náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta představila VF ZHMP a podrobně seznámila přítomné s 
předloženým tiskem.  
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
přihlásil Ing. O. Martan, který požádal o podrobnější zdůvodnění předkladu a současně navrhl změnu priorit při 
poskytování dotací městským částem, kdy doporučuje vzhledem k demografickému vývoji klást větší důraz na péči o 
seniory a dále se zaměřit na dotace do oblasti památkové péče o historická centra městských částí mimo území 
Pražské památkové rezervace. Proces rozdělení finančních prostředků mezi městské části vysvětlila Ing. Z. Javornická 
- zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku, která rovněž upozornila na možnost zapojení 
městských částí do přípravy metodiky pro použití prostředků fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy. 
Dále se do diskuze v reakci na příspěvek Ing. O. Martana zapojili JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, a RNDr. J. Plamínková. 
Host jednání Ing. J. Pařízek, zástupce starosty MČ Praha 22, poděkoval za předložený návrh, který se MČ Praha 22 
rovněž týká. 
Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat 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-3914 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 

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

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil ke třetímu bodu schváleného programu jednání. Prof. Ing. 
E. Kislingerová, CSc. - náměstkyně primátorky hl. m. Prahy předala slovo Ing. Z. Javornické - zástupkyni ředitele 
Magistrátu hl. m. Prahy pro Sekci finanční a správy majetku, která popsala aktuální stav přípravy návrhu rozpočtu hl. 
m. Prahy na rok 2016 včetně základních dat s pomocí powerpointové prezentace s tím, že Rada hl. m. Prahy by návrh 
měla projednávat 1. 12. 2015.  
V následné diskusi, která se týkala jak základních dat návrhu rozpočtu, tak způsobu jeho projednání ve VF ZHMP a do 
níž se zapojili JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, Ing. J. Haramul, Ing. O. Martan, Ing. J. Nouza a Ing. P. Paneš, Ph.D., se 
členové výboru konsensuálně shodli na tom, že celé příští jednání VF ZHMP dne 14. 12. 2015 od 13:00 hod. do cca 
18:00 hod. bude věnováno návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016, přičemž by na něm měli být přítomni všichni 
správci rozpočtových kapitol. Ing. O. Martan požádal, aby součástí předkladu bylo i meziroční srovnání navrhovaných 
výdajů oproti roku 2015. 
Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0084 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

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

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

4. Materiály z programu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 26. 11. 2015 

 

4.1. Návrh na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 15 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. 
- náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta přítomné krátce seznámila s obsahem tisků připravených k projednání 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy. 
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Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 

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-3848 v předloženém znění 

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

4.2. Návrh na změnu účelu a charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Křeslice v roce 2014 a 
ponechané k využití v roce 2015 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 

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-3902 v předloženém znění 

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

4.3. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 18 z rozpočtu hlavního města Prahy z kapitoly 
1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 

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-3821 v předloženém znění 

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

4.4. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Koloděje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 

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-3817 v předloženém znění 

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

4.5. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 15 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Na žádost Ing. O. Martana podrobněji zdůvodnila předklad Ing. Z. Javornická - zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci 
finanční a správy majetku. 
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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-3854 v předloženém znění 

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

4.6. Návrh na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Klánovice z rozpočtu hlavního města Prahy z kapitoly 
1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Bez diskuse přistoupeno k hlasování. 

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-3650 v předloženém znění 

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

4.7. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Bez diskuse přistoupeno k hlasování. 

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-3890 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

4.8. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Bez diskuse přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0092 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3915 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 
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5. Různé 

 

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel poslední bod jednání, do kterého se nikdo nepřihlásil, tedy 
připomněl termín příštího zasedání VF ZHMP (14. 12. 2015 od 13:00 hod.), poděkoval přítomným za účast a ukončil 
jednání VF ZHMP. 

Čas ukončení: 15:04 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Ondřej Martan, člen ZHMP Ing. Martan  

Zapsal: JUDr. Karel Koláček, MHMP - ROZ MHMP   

JUDr.Ing. Miloslav Ludvík, MBA 
předseda Výboru finančního ZHMP 

 
 
 
 

Ing. Patrik Paneš, Ph.D. 
tajemník Výboru finančního ZHMP 

 


