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Výbor finanční ZHMP 

 

Program 21. jednání 
Výboru finančního ZHMP konaného dne 11. 6. 2018 ve 14:00 hod. 

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

BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

1.  Úvod   
1.1. T-VF-0437 Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP předseda Výboru 

finančního ZHMP 
 

1.2. T-VF-0438 Schválení programu jednání VF ZHMP předseda Výboru 
finančního ZHMP 

 

1.3. T-VF-0439 Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP předseda Výboru 
finančního ZHMP 

 

2. T-VF-0441 Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a 
vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města 
Prahy za rok 2017 - závěrečný účet 

náměstkyně 
primátorky 
Kisl ingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku,Ing. 
Jarmilu 
Melkesovou, 
ředitelku UCT 
MHMP,Ing. 
Martina Kubelku, 
ředitele EVM 
MHMP,Ing. Jana 
Raka, ředitele 
HOM MHMP,Ing. 
Pavla Hejného 

3. T-VF-0442 Návrh rozpočtu hlavního města Prahy na rok 
2018 a střednědobý výhled rozpočtu hlavního 
města Prahy do roku 2023 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku 

4. T-VF-0449 Úprava rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s 
dodatečným přiznáním k dani z příjmů 
právnických osob za rok 2015 hl. m.Prahy a 
vratky podílů na dodatečné daňové povinnosti  
hl.m.Prahy městským částem hl.m.Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kisl ingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku 

5. T-VF-0447 Úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v 
souvislosti s vratkou nevyčerpaných účelových 
prostředků od MČ Praha 12 a poskytnutí účelové 
investiční dotace městské části Praha 12 z 
rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 

náměstkyně 
primátorky 
Kisl ingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku 

6. T-VF-0451 Úprava rozpočtu výdajů vlastního hl. m. Prahy a 
poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu 
hl. m. Prahy MČ Praha 8 

náměstkyně 
primátorky 
Kisl ingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku 

7. T-VF-0453 Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Praha 
v roce 2018 a poskytnutí účelové neinvestiční 

náměstkyně 
primátorky 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
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dotace Městské části Praha 1 z rozpočtu hlavního 
města Prahy 

Kislingerová finanční a správy 
majetku 

8. T-VF-0454 Přiznání hl.m. Prahy k dani z příjmů právnických 
osob za zdaňovací období roku 2017 a vratky 
podílů na daňové povinnosti městským částem 
hl.m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kisl ingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku 

9. T-VF-0452 Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 
- Újezd z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2018 a úprava rozpočtu vl. hl.m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kisl ingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku 

10. T-VF-0457 Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 
- Dolní Měcholupy z rozpočtu hlavního města 
Prahy v roce 2018 a úprava rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kisl ingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku 

11. T-VF-0459 Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 
- Čakovice z rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2018 a úprava rozpočtu vl. hl. m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kisl ingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku 

12. T-VF-0461 Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 
- Vinoř z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2018 a úprava rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kisl ingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku 

13. T-VF-0460 Poskytnutí účelové investiční a neinvestiční 
dotace MČ Praha - Čakovice na vrub kapitoly 
1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kisl ingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku 

14. T-VF-0458 Poskytnutí účelové dotace městské části Praha - 
Řeporyje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu 
hlavního města Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kisl ingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku 

15. T-VF-0466 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 MČ Praha - 
Nedvězí na úhradu restituční náhrady v 
katastrálním území Nedvězí 

náměstkyně 
primátorky 
Kisl ingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku 

16. T-VF-0465 Poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční 
dotace společnosti BUC-FILM, s.r.o. za účelem 
natáčení celovečerního fi lmu "Zlatý podraz" 

náměstkyně 
primátorky 
Kisl ingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku 

17. T-VF-0464 Změna názvu akce a rozšíření účelu investiční 
účelové dotace poskytnuté městské části Praha 
13 z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 

náměstkyně 
primátorky 
Kisl ingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku 

18. T-VF-0469 Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy 
za 1. čtvrtletí 2018 

náměstkyně 
primátorky 
Kisl ingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku 

19. T-VF-0468 Zásady, Harmonogram a Metodika pro sestavení 
rozpočtu (rozpočtového provizoria) hlavního 
města Prahy na rok 2019, střednědobého 
výhledu rozpočtu do roku 2024 a dlouhodobého 
výhledu 

náměstkyně 
primátorky 
Kisl ingerová 

zástupkyni ředitele 
MHMP pro Sekci 
finanční a správy 
majetku 

20. T-VF-0470 Informace o prověření doplnění k podnětu VF 
ZHMP č. 5/2017 

předseda Výboru 
finančního ZHMP 

ředitele HOM 
MHMP 

21.  Různé   
 


