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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 13. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 11. 9. 2017 ve 14:00 hod. 

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

     

 
Přítomni: Mgr. Daniel Štěpán, Ing. Jiří Haramul, PhDr. Lukáš Kaucký, Ing. Ladislav Kos, Ing. Ondřej Martan, Radomír 

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

Omluveni: RNDr. Jana Plamínková, Ing. Jiří Hrabák  

Nepřítomni:   

Hosté: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky HMP, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně 
ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku, Ing. Irena Ondráčková, ředitelka OKC MHMP, Mgr. 
et Mgr. Jakub Michálek, člen ZHMP   

Jednání řídil: Mgr. Daniel Štěpán, předseda Výboru finančního ZHMP       
 

Text zahájení: 

Jednání se dále zúčastnili zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy a zástupci sdělovacích prostředků. 

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. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2017 

3. Úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací městským 
částem hl. m. Prahy 

4. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 městské části Praha 2, MČ Praha - Dolní 
Měcholupy a MČ Praha - Dubeč 

5. Poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Dolní Počernice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

6. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 MČ Praha 1 na bezpečnostní opatření a 
městský kamerový systém 

7. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 MČ Praha - Koloděje 

8. Změna charakteru účelové neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2017 z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 20 

9. Změna charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 a 
ponechané k využití v roce 2017 

10. Změna charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 13 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 
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Bod Věc 

11. Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000321/2016 o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci poskytnuté MČ Praha - Dolní Počernice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2016 

12. Informace o prověření nakládání s majetkem hl. m. Prahy na Praze 1 ohledně pronajímání tržišť 

13. Informace o provedení kontroly nakládání s majetkem hl. m. Prahy - byty určenými k privatizaci na MČ Praha 1 

14. Informace o postoupení podání Michala Vejsady - stadion Ďolíček 

15. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

 

1.1. Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přivítal přítomné, konstatoval, že VF ZHMP je usnášeníschopný a navrhl 
ověřovatelem zápisu člena VF ZHMP Ing. J. Haramula. 

Usnesení č. U-VF-0116 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11. 9. 2017 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Jiřího Haramula 

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

1.2. Schválení programu jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán představil přítomným program jednání VF ZHMP a vyzval přítomné k jeho 
doplnění či případným připomínkám.  
S doplněním programu se přihlásil Ing. L. Kos, který vznesl připomínku k systému a způsobu rozdělování investičních 
dotací pro městské části hl. m. Prahy. Po krátké diskuzi, ve které byla probírána stanoviska a zkušenosti jednotlivých 
členů VF ZHMP a do které se přihlásil R. Nepil, Ing. J. Haramul, Ing. O. Martan, Ing. L. Kos a Mgr. et Mgr. J. Michálek, 
navrhl Ing. L. Kos dozařazení bodu týkajícího se rozdělování dotací městským částem hl. m. Prahy jako bod 3 
předloženého návrhu programu. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán dal hlasovat o změně programu. Pro 2, Proti 0, Zdržel se 5 - Návrh nebyl přijat. 
Vzhledem k předchozímu hlasování došlo k hlasování o původním návrhu programu. 

Usnesení č. U-VF-0117 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11. 9. 2017 v předloženém znění 

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

1.3. Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Na závěr úvodu vyzval předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán k doplnění či připomínkám k zápisu z jednání z minulého 
zasedání VF ZHMP. Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, přistoupil k hlasování. 
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Usnesení č. U-VF-0118 

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 12. 6. 2017 v předloženém znění 

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

2. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2017 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem předložené zprávy o plnění rozpočtu hl. m. 
Prahy za 1. pololetí 2017. Zvlášť se věnovala oblasti příjmů, běžných výdajů i kapitálových výdajů. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  Do diskuze se přihlásil Ing. O. 
Martan, Ing. P. Paneš, Ph.D., Mgr. et Mgr. J. Michálek, R. Nepil, prof. Ing. E. Kislingerová, CSc., Ing. L. Kos a Mgr. D. 
Štěpán . V diskuzi byly řešeny konkrétní dotazy k plnění rozpočtu, dále byly dotazovány plánované převody 
případných nevyčerpaných prostředků z roku 2017 do roku 2018. V další části diskuze byly diskutovány systémy 
fungování rozpočtové politiky hl. m. Prahy a byly navrhovány jiné varianty stávajících procesů, a to jak z politického 
hlediska, tak z hlediska praktického.    
Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0119 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5576 v předloženém znění 

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

3. Úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací městským 
částem hl. m. Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody předložení tisku na úpravu 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací městským částem hl. m. 
Prahy.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  Do diskuze se přihlásil  Ing. L. 
Kos, Ing. J. Nouza, R. Nepil, Mgr. et Mgr. J. Michálek, prof. Ing. E. Kislingerová, CSc., Ing. J. Haramul, Ing. O. Martan. V 
diskuzi byla předkládána kritéria a příklady z praxe jednotlivých členů VF ZHMP.  Byl vznesen požadavek na sestavení 
závazného systému pro rozdělování dotací MČ hl. m. Prahy. V diskuzi byla také řešena politická stanoviska k 
projednávanému tématu. Vzneseny byly i konkrétní dotazy k současnému systému. 
Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán  hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0120 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5648 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

4. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 městské části Praha 2, MČ Praha - Dolní 
Měcholupy a MČ Praha - Dubeč 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku Poskytnutí 
účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 městské části Praha 2, MČ Praha - Dolní Měcholupy a 
MČ Praha - Dubeč. 
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Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0121 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5561 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

5. Poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Dolní Počernice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na poskytnutí 
účelové dotace městské části Praha - Dolní Počernice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0122 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5593 v předloženém znění 

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

6. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 MČ Praha 1 na bezpečnostní opatření a 
městský kamerový systém 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na poskytnutí 
účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 MČ Praha 1 na bezpečnostní opatření a městský 
kamerový systém. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0123 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5644 v předloženém znění 

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

7. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 MČ Praha - Koloděje 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na poskytnutí 
účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 MČ Praha - Koloděje. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0124 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5661 v předloženém znění 

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

8. Změna charakteru účelové neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2017 z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 20 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na změna 
charakteru účelové neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2017 z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 20. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0125 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5528 v předloženém znění 

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

9. Změna charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 a 
ponechané k využití v roce 2017 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na změnu 
charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 a ponechané k využití 
v roce 2017. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0126 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5530 v předloženém znění 

10. Změna charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 13 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na změnu 
charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 13 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0127 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5628 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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11. Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000321/2016 o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci poskytnuté MČ Praha - Dolní Počernice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2016 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na uzavření 
dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000321/2016 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
poskytnuté MČ Praha - Dolní Počernice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2016. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0128 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5588 v předloženém znění 

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

12. Informace o prověření nakládání s majetkem hl. m. Prahy na Praze 1 ohledně pronajímání tržišť 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. I. Ondráčkové - ředitelce odboru 
kontrolních činností MHMP. Ta přítomné podrobně seznámila se zprávou o prověření nakládání s majetkem hl. m. 
Prahy na Praze 1 ohledně pronajímání tržišť. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Mgr. 
et Mgr. J. Michálek, Mgr. D. Štěpán, Ing. O. Martan, Ing. L. Kos, Ing. J. Haramul. V diskusi byl řešen konkrétní přístup k 
pronájmu konkrétního místa na konkrétní akce z hlediska hl. m. Prahy i z hlediska městských částí hl. m. Prahy. Byla 
prezentována jak politická, tak faktická stanoviska a zkušenosti z pořádání podobných akcí na území jiných 
městských částí hl. m. Prahy.   
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán ukončil diskuzi a dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0129 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

vyjádření OKC MHMP k podnětu VF ZHMP č. 2/2017 - podnět k prověření nakládání s majetkem hl. m. Prahy na 
Praze 1 ohledně pronajímání tržišť 

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

13. Informace o provedení kontroly nakládání s majetkem hl. m. Prahy - byty určenými k privatizaci na MČ Praha 1 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. I. Ondráčkové - ředitelce odboru 
kontrolních činností. Ta přítomné podrobně seznámila se zprávou o provedení kontroly nakládání s majetkem hl. m. 
Prahy - byty určenými k privatizaci na MČ Praha 1. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Mgr. 
et Mgr. J. Michálek, Ing. L. Kos, Ing. D. Štěpán. V diskusi byly zodpovídány konkrétní doplňující dotazy k 
projednávanému tématu. Mgr. et Mgr. J. Michálek konstatoval, že sleva 70 % z kupní ceny bytu na Praze 1 je podle 
jeho názoru za hranicí hospodárnosti. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán ukončil diskuzi a dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0130 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

vyjádření OKC MHMP k podnětu VF ZHMP č. 4/2017 - podnět k provedení kontroly nakládání s majetkem hl. m. 
Prahy - s byty určenými k privatizaci na MČ Praha 1 

nepřijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0 
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14. Informace o postoupení podání Michala Vejsady - stadion Ďolíček 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D. Ten přítomné 
podrobně seznámil s genezí celého podání a informoval o dalším postupu. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Mgr. 
et Mgr. J. Michálek, Ing. L. Kos, R. Nepil. V diskusi byly krátce diskutovány doplňující a upřesňující dotazy k podání.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán ukončil diskuzi a dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0131 

Výbor finanční ZHMP 

I .   ž á d á  

ředitelku MHMP o prověření podnětu VF ZHMP č. 5/2017 

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

15. Různé 

 

Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k bodu Různé a předal slovo Mgr. et Mgr. J. Michálkovi, který vznesl dotaz na 
dividendovou politiku hl. m. Prahy. 

Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za dotaz a otevřel diskuzi. Do diskuze se přihlásil  Mgr. et Mgr. J. Michálek,  
Ing. L. Kos, Mgr. D. Štěpán, Ing. Z Javornická,  R. Nepil. V diskusi byly projednávány doplňující dotazy, byl představen 
současný systém a způsob hlasování zástupců hl. m. Prahy při účasti na valných hromadách ve společnostech, ve kterých 
má hl. m. Praha majetkový podíl. Také bylo sdělována kompetence členů RHMP pro případné bližší dotazy. 

Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán dále předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který v krátkosti informoval VF ZHMP o 
dalších tiscích předložených do RHMP, týkajících se rozpočtu hl. m. Prahy.  V další části sdělil termín výjezdního zasedání 
RHMP. Následně se slova ujala Ing. Z. Javornická, která stručně doplnila a představila současný systém přidělování dotací 
městským částem hl. m. Prahy.   

Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval všem za účast a ukončil jednání VF ZHMP. 

Čas ukončení: 16:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Jiří Haramul, člen Výboru finančního ZHMP  

Zapsal: Ing. Martin Bernášek, MHMP - ROZ MHMP   

Mgr. Daniel Štěpán 
předseda Výboru finančního ZHMP  

 
 
 
 

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

 


