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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 15. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 29. 11. 2017 ve 14:00 hod. 

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

     

 
Přítomni: Mgr. Daniel Štěpán, RNDr. Jana Plamínková, Ing. Jiří Haramul, PhDr. Lukáš Kaucký, Ing. Ladislav Kos, Ing. 

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

Omluveni: Ing. Jiří Hrabák  

Nepřítomni:   

Hosté: primátorka hl.m. Prahy, náměstkyně primátorky Kislingerová, náměstek primátorky Dolínek, 
náměstkyně primátorky Kolínská, radní Grabein Procházka, radní Hadrava, radní Hodek, radní Lacko, 
radní Ropková, radní Wolf, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy 
majetku    

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

Text zahájení: 

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

Čas zahájení: 14:04 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 rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. 
Prahy na rok 2018, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2018 městským 
částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2023 

3. Návrh na koupi 19,32 % akcií společnosti Pražské služby, a.s. hl. m. Prahou od společnosti AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. za současného prodeje 51 % akcií společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. ve vlastnictví 
hl. m. Prahy  společnosti PT-Holding Investment B.V. 

4. Návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2017 a poskytnutí účelových dotací MČ Praha 14, MČ 
Praha - Běchovice, MČ Praha - Koloděje, MČ Praha - Řeporyje a MČ Praha - Zličín 

5. Návrh na změnu účelu a charakteru neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2016 a ponechané k využití v roce 2017 

6. Návrh na změnu charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Dolní Měcholupy z rozpočtu 
hl. m. Prahy v roce 2017 

7. Návrh na změnu charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha 11 na Rekonstrukci objektu 
Schulhoffova 844/2 

8. Návrh na změnu účelu a charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Dubeč z rozpočtu hl. m. 
Prahy v roce 2016 a ponechané k využití v roce 2017 
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Bod Věc 

9. Návrh na změnu charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Koloděje z rozpočtu hl. m. 
Prahy v roce 2017 

10. Návrh na změnu charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha 17 z rozpočtu hl. m. Prahy v 
roce 2017 

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

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

13. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Koloděje z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2017 a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

14. Návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000315/2016 o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci poskytnuté MČ Praha - Štěrboholy z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2016 

15. Návrh na uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000323/2017 o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci MČ Praha 22 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 a úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy 

16. 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 pana Ing. O. Martana. 

Usnesení č. U-VF-0144 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 29. 11. 2017 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Ing. Ondřeje Martana 

přijato, pro: 6, 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. Vzhledem k tomu, že byl návrh programu bez připomínek, přistoupil 
neprodleně k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0145 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 29. 11. 2017 v předloženém znění 

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

1.3. Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
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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. 

Usnesení č. U-VF-0146 

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 30. 10. 2017 v předloženém znění 

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

2. Návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy 
na rok 2018, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2018 městským částem hl. m. 
Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2023 

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 přítomné formou prezentace podrobně seznámila s obsahem a strukturou 
předloženého návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018, finančních vztahů hl. m. Prahy na rok 2018, 
rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2018 městským částem hl. m. Prahy a 
rozpočtového výhledu hl. m. Prahy do roku 2023. Velmi detailně se věnovala zdrojům, ale i plánovaným výdajům. V 
další části úvodního slova představila běžné i kapitálové výdaje včetně navrhovaných rezerv a plánovaných 
finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za obsáhlé úvodní slovo a předal slovo primátorce hl. m. Prahy A. 
Krnáčové, která poděkovala všem, co se na přípravě návrhu rozpočtu na rok 2018 podíleli. Zdůraznila, že hodnocení 
ratingových agentur je pro hl. m. Prahu velmi dobré. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval a otevřel diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil, proto předal slovo radní 
hl. m. Prahy Ing. Mgr. I. Ropkové, která seznámila přítomné s obsahem plánovaných běžných i kapitálových výdajů 
na rok 2018 v jí svěřených kompetencích v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a v kapitole 09 - Vnitřní správa.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za její slovo a otevřel diskuzi. Do té se nikdo nepřihlásil, a tak předal 
slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který představil obsah návrhu rozpočtu běžných i kapitálových výdajů v kapitole 09 - 
Vnitřní správa, svěřeného ředitelce MHMP JUDr. M. Děvěrové, MPA. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval a otevřel diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil, proto předal slovo nám. 
primátorky hl. m. Prahy Mgr. P. Kolínské. Ta ve svém úvodním slově velmi krátce představila jí svěřené výdaje.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za její slovo a otevřel diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil, proto 
předal slovo radní hl. m. Prahy RNDr. J. Plamínkové. Ta se velmi podrobně věnovala jak běžným, tak významným 
kapitálovým výdajům v kapitole 01 - Rozvoj obce a kapitole 02 - Městská infrastruktura.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za její slovo a otevřel diskuzi, do které se přihlásil Ing. O. Martan s 
dotazem týkajícím se staveb technické vybavenosti.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poté ukončil diskuzi a předal slovo nám. primátorky hl. m. Prahy P. Dolínkovi, 
který podrobně představil běžné i kapitálové výdaje v oblasti sportu a volného času a návrhu rozpočtu v kapitole 02 v 
jemu svěřených kompetencích.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za toto úvodní slovo a otevřel diskuzi, do které se přihlásil Ing. O. 
Martan. Diskutován byl zejména aktuální a případný koncepční přístup k financování sportu hl. m. Prahou.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán ukončil diskuzi a předal slovo opět nám. primátorky hl. m. Prahy P. Dolínkovi, 
který představil přítomným velmi podrobně běžné i kapitálové výdaje v kapitole 03 - Doprava.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za jeho slovo a otevřel diskuzi. Do té se přihlásil Ing. O. Martan s 
dotazem týkajícím se cyklostezek. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poté ukončil diskuzi a předal slovo radnímu hl. m. Prahy D. Hodkovi, který 
seznámil přítomné s obsahem jemu svěřené části běžných i kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na 
rok 2018. Zmínil zejména navýšení nákladů na platy a přítomné upozornil, že na toto existuje rezerva i pro městské 
části hl. m. Prahy, z nichž některé jsou v případě podání žádosti o čerpání z této rezervy poněkud liknavé. Dále 
zdůraznil racionální přístup v případě sběru požadavků na rozpočet roku 2018.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za toto slovo a otevřel diskuzi, do které se přihlásil O. Nepil s dotazem, 
které městské části hl. m. Prahy to jsou.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poté ukončil diskuzi a předal slovo radnímu hl. m. Prahy J. Wolfovi, který ve 
stručnosti představil jemu svěřené běžné i kapitálové výdaje. Zmínil zejména novou kartu určenou návštěvníkům hl. 
m. Prahy. Podrobněji se pak věnoval některým významným akcím.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za jeho slovo a otevřel diskuzi, do které se přihlásil Ing. J. Nouza s 
doplňujícím dotazem týkajícím se právě nové aplikace.  
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Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poté ukončil diskuzi a předal slovo radnímu hl. m. Prahy Bc. L. Hadravovi, který 
přiblížil navrhované běžné i kapitálové výdaje v jemu svěřené kapitole 07 - Bezpečnost. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za jeho úvodní slovo a otevřel diskuzi, do které se přihlásil Ing. O. 
Martan, O. Nepil a Ing. J. Haramul. V diskuzi byla probírána zejména tématika SDH včetně případného financování 
jednotek profesionálních hasičů hl. m. Prahou. Byly probírány dopady možné profesionalizace jednotek SDH na život 
v jednotlivých městských částech hl. m. Prahy. Byly dávány praktické příklady. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poté ukončil diskuzi a předal slovo radnímu hl. m. Prahy Ing. R. Lackovi, který ve 
stručnosti představil jemu svěřené běžné i kapitálové výdaje v kapitole 01 - Rozvoj obce, v kapitole 05 - Zdravotnictví 
a sociální oblast a v kapitole 08 - Hospodářství. Ve svém úvodním slově se věnoval zejména klíčovým projektům v 
jednotlivých svěřených kompetencích.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za jeho slovo a otevřel diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil, proto 
předal slovo radnímu hl. m. Prahy Ing. K. Grabein Procházkovi, který představil jemu svěřené výdaje v kapitole 08 - 
Hospodářství. V další části svého úvodu se věnoval podrobněji jednotlivých kapitálovým výdajům.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán za tento úvod poděkoval a otevřel diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil, proto 
přistoupil k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0147 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5833 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0 

3. Návrh na koupi 19,32 % akcií společnosti Pražské služby, a.s. hl. m. Prahou od společnosti AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. za současného prodeje 51 % akcií společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. ve vlastnictví hl. 
m. Prahy  společnosti PT-Holding Investment B.V. 

Předkladatel: radní Grabein Procházka 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo radnímu hl. m. Prahy Ing. K. Grabein 
Procházkovi. Ten ve svém úvodním slovu shrnul genezi nákupu a zároveň zdůraznil přínosy pro hl. m. Prahu.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvodní slovo a otevřel diskuzi, do které se přihlásil Ing. J. Nouza, Ing. 
Z. Javornická, Ing. J. Plamínková, Ing. P. Paneš Ph.D., Ing. K. Grabein Procházka, Ing. O. Martan, Ing. L. Kos. V diskuzi 
byla probírána ekonomická výhodnost obchodu pro hl. m. Prahu, byla také probírána systémová výhodnost 
případného nákupu. Dále byla sdělována geneze problematiky v minulých volebních obdobích. Byly prezentovány 
možné dopady neschválení celého nákupu na hl. m. Prahu. V průběhu diskuze byla sdělována konkrétní čísla 
vyplacených dividend z jednotlivých společností v akciovém portfoliu města a byla následně porovnávána s jejich 
ziskem v průběhu několika předchozích let. Byla prezentována stanoviska pro i proti navrhované koupi a prodeji. 
Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0148 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5880 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 3, mimo místnost: 0 

4. Návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2017 a poskytnutí účelových dotací MČ Praha 14, MČ 
Praha - Běchovice, MČ Praha - Koloděje, MČ Praha - Řeporyje a MČ Praha - Zličín 

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 úpravu 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2017 a poskytnutí účelových dotací MČ Praha 14, MČ Praha - Běchovice, MČ 
Praha - Koloděje, MČ Praha - Řeporyje a MČ Praha - Zličín. 
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. 

 



 

TED 8.1.5.1 Strana 5 
 

Usnesení č. U-VF-0149 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5726 v předloženém znění 

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

5. Návrh na změnu účelu a charakteru neinvestiční 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 
účelu a charakteru neinvestiční 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-0150 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5786 v předloženém znění 

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

6. Návrh na změnu charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Dolní Měcholupy 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 účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Dolní Měcholupy 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-0151 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5798 v předloženém znění 

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

7. Návrh na změnu charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha 11 na Rekonstrukci objektu 
Schulhoffova 844/2 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0152 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5811 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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8. Návrh na změnu účelu a charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Dubeč 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 otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se přihlásil Ing. L. Kos a Ing. O. Martan. V diskuzi byl položen upřesňující dotaz, který byl obratem 
zodpovězen.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0153 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5832 v předloženém znění 

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

9. Návrh na změnu charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Koloděje z rozpočtu hl. m. 
Prahy v roce 2017 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0154 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5839 v předloženém znění 

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

10. Návrh na změnu charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha 17 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2017 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0155 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5855 v předloženém znění 

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

11. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace městské části Praha - Újezd 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 otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0156 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5792 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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12. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Suchdol 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 otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0157 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5870 v předloženém znění 

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

13. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Koloděje z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2017 a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se přihlásil Ing. O. Martan a Ing. Z. Javornická. V diskuzi byl položen upřesňující dotaz, který byl obratem 
zodpovězen.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán dal poté bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0158 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5808 v předloženém znění 

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

14. Návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000315/2016 o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci poskytnuté MČ Praha - Štěrboholy z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2016 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0159 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5762 v předloženém znění 

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

15. Návrh na uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000323/2017 o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci MČ Praha 22 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 a úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0160 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5812 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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16. Různé 

 

Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k bodu "Různé", do kterého se  přihlásil Ing. P. Paneš, Ph.D., s krátkou 
informací o tisku, který bude předložen ZHMP a který se týká rozdělení odvodů z loterií. Následně předseda VF ZHMP 
Mgr. D. Štěpán poděkoval všem za účast a ukončil jednání VF ZHMP. 

Čas ukončení: 16:27 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Ondřej Martan, člen Výboru finančního ZHMP  

Zapsal: Ing. Martin Bernášek, vedoucí oddělení svodného a financování investic   

Mgr. Daniel Štěpán 
předseda Výboru finančního ZHMP  

 
 
 
 

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

 


