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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 2. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 13. 6. 2016 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, PhDr. Lukáš Kaucký, Ing. 

Ladislav Kos, Ing. Ondřej Martan, Radomír Nepil, Ing. Patrik Paneš, Ph.D.  

Omluveni: Ing. Jiří Hrabák, Ing. Jiří Nouza  

Nepřítomni:   

Hosté: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele 
MHMP pro Sekci finanční a správy majetku, Ing. Jarmila Melkesová, ředitelka UCT MHMP, Ing. Radek 
Svoboda, ředitel SVM MHMP, Ing. Pavel Hejný, , Ing. Helena Švrčinová, pověřená řízením odboru OBF 
MHMP, Mgr.Bc. Jakub Michálek, člen ZHMP   

Jednání řídil: předseda Výboru finančního ZHMP      
 

Text zahájení: 

Jednání se zúčastnila také veřejnost.  

Čas zahájení: 14:06 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 a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 
2015 - závěrečný účet 

3. Účetní závěrka hl. m. Prahy za rok 2015 

4. Účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2015 
  

5. Rozpočtová opatření související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015 a vratky podílů 
na daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 

6. Úprava rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečnými přiznáními k dani z příjmů právnických osob hl. m. 
Prahy a vratky podílů na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 

7. Rozpočet hlavního města Prahy na rok 2016 a rozpočtový výhled hlavního města Prahy do roku 2021 

8. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 MČ Praha - Běchovice na investiční akci  
"Úpravy v Parku běžců" 

9. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 12 z rozpočtu hlavního  města Prahy 
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Bod Věc 

10. Přidělení finančních prostředků do oblasti školství a sportu a s tím spojené úpravy rozpočtu vl. hl. m. Prahy na 
rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a sport a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. 
Prahy 

11. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 2016 

12. Zásady, Harmonogram a Metodika pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) hlavního města Prahy na 
rok 2017, střednědobého výhledu do roku 2022 a dlouhodobého výhledu 

13. Podnět zastupitele Mgr. Bc. Jakuba Michálka 

14. 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. M. Ludvík, MBA, přivítal přítomné, konstatoval, že VF ZHMP je usnášeníschopný a 
navrhl ověřovatelem zápisu člena VF ZHMP pana Ing. O. Martana. 

Usnesení č. U-VF-0009 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 13. 6. 2016 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Ing. Ondřeje Martana 

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 JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, představil přítomným program jednání VF ZHMP. Vzhledem k tomu, 
že nebyly k programu žádné připomínky, ani pozměňovací návrhy, dal hlasovat o předloženém programu jednání. 

Usnesení č. U-VF-0010 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 13. 6. 2016 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, 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 JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, k doplnění či připomínkám k zápisu z jednání z 
minulého zasedání VF ZHMP. Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, přistoupil bezodkladně k hlasování o 
usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0011 

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 23. 5. 2016 v předloženém znění 

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

2. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 
2015 - závěrečný účet 

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 představila VF ZHMP a podrobně seznámila přítomné se zprávou o plnění 
rozpočtu hl. m. Prahy z rok 2015. Následně předal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, slovo Ing. Hejnému 
- zástupci auditorské společnosti NEXIA AP, a.s., který podrobně představil zprávu auditora, včetně nálezů, možných 
rizik i doporučených opatření. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
nikdo nepřihlásil, dal tedy hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0012 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření hl. m. Prahy za období od 1. 1. 2015 do 31. 
12. 2015 

I I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4262 v předloženém znění 

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

3. Účetní závěrka hl. m. Prahy za rok 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 seznámila VF ZHMP s obsahem účetní závěrky hl. m. Prahy za rok 2015. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
nikdo nepřihlásil, dal tedy hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0013 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4480 v předloženém znění 

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

4. Účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy za rok 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 seznámila VF ZHMP s důvodem předložení tisku, týkajícího se účetní 
závěrky příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2015. Ve svém 
slovu představila přítomným podstatu a obsah celého tisku.  
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
přihlásil Ing. O. Martan, Ing. J. Melkesová - ředitelka UCT MHMP, prof. Ing. E. Kislingerová, CSc. - náměstkyně 
primátorky hl. m. Prahy. V diskuzi byly řešeny krátké doplňující dotazy týkající se obsahu problematiky předloženého 
tisku. Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o předloženém návrhu 
usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0014 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1368 ze dne 7. 6. 2016 

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

5. Rozpočtová opatření související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015 a vratky podílů 
na daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 

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 seznámila VF ZHMP s obsahem tisku, týkajícího se rozpočtových opatření 
souvisejících s daní z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2015 a vratek podílů na daňové povinnosti 
hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
nikdo nepřihlásil, dal tedy hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0015 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4462 v předloženém znění 

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

6. Úprava rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečnými přiznáními k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy 
a vratky podílů na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 

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 seznámila VF ZHMP s obsahem tisku, navazujícího na předchozí předložený 
tisk a obsahujícího další úpravy rozpočtu související s daní z příjmu právnických osob a vratky podílů na daňové 
povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
nikdo nepřihlásil, dal tedy hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0016 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4487 v předloženém znění 

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

7. Rozpočet hlavního města Prahy na rok 2016 a rozpočtový výhled hlavního města Prahy do roku 2021 

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 ve svém úvodním slově seznámila přítomné podrobně s předloženým 
tiskem. Úvodní slovo doplnila Ing. Z. Javornická - zástupkyně ředitelky MHMP pro sekci finanční a správy majetku, a 
sdělila přítomným důvody, které vedly k pozdějšímu předkladu tisku.  
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
přihlásil Ing. O. Martan s doplňujícím dotazem k oblasti financování a dluhu. Po jeho zodpovězení a tím  i vyčerpání 
diskuze dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0017 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4457 v předloženém znění 

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

8. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 MČ Praha - Běchovice na investiční akci  
"Úpravy v Parku běžců" 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k následujícímu bodu a předal opět slovo prof. Ing. E. 
Kislingerové, CSc. - náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta podrobně seznámila přítomné s předloženým tiskem, 
týkajícím se poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Běchovice z rozpočtu hlavního města Prahy. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se s 
krátkým doplněním přihlásil Ing. O. Martan. Do diskuze se nikdo další nepřihlásil a bylo tak možné hlasovat o 
předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0018 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4481 v předloženém znění 

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

9. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 12 z rozpočtu hlavního  města Prahy 

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 představila VF ZHMP a podrobně seznámila přítomné s předloženým 
tiskem, týkajícím se poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 12 z rozpočtu hl. m. Prahy, kterou chce MČ 
Praha 12 použít na pořízení nové budovy svého úřadu.  
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
přihlásil Ing. O. Martan, Ing. L. Kos, Ing. Z Javornická - zástupkyně ředitelky MHMP pro sekci finanční a správy 
majetku, Ing. J. Haramul. V diskuzi byly řešeny krátké doplňující dotazy týkající se nákladů akce a jejich struktury, 
možnosti splácení případné poskytnuté půjčky, termínu realizace stavby. V závěru diskuze vystoupil občan hl. m. 
Prahy S. Semecký a vyjádřil svůj názor na projednávanou problematiku. Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP 
JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0019 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4483 v předloženém znění 

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

10. Přidělení finančních prostředků do oblasti školství a sportu a s tím spojené úpravy rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 
2016 v kap. 04 - Školství, mládež a sport a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. Prahy 

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 seznámila přítomné s genezí celého materiálu. Sdělila, že s každoročním 
nárůstem počtu dětí vyvstává zároveň i potřeba navyšovat školské kapacity. Dále v úvodním slovu velmi podrobně 
vysvětlila přílohy předloženého tisku. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
přihlásil Ing. O. Martan se sdělením, že by měla být zahájena diskuze o novém školském zákonu (dvouleté děti v MŠ), 
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vyzval také k iniciaci jednání o prioritách ve školství a na závěr vyzval ke zpracování metodických doporučení. Po 
ukončení diskuze dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0020 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4498 v předloženém znění 

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

11. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 2016 

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 krátce seznámila VF ZHMP se zprávou o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. 
čtvrtletí roku 2016.  
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
přihlásil Ing. O. Martan, předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA. V diskuzi byly krátce řešeny důvody nízkého 
čerpání rozpočtu v prvním čtvrtletí 2016. Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, 
hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0021 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

tisk Z-4458 v předloženém znění 

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

12. Zásady, Harmonogram a Metodika pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) hlavního města Prahy na rok 
2017, střednědobého výhledu do roku 2022 a dlouhodobého výhledu 

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 velmi podrobně seznámila s harmonogramem a metodikou pro 
sestavení rozpočtu hl m. Prahy na rok 2017, střednědobého výhledu do roku 2022 a dlouhodobého výhledu. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
přihlásil Ing. O. Martan s varováním v oblasti energetické bezpečnosti hl. m. Prahy a zajištění chodu důležitých 
oblastí hl. m. Prahy v případě nenadálé energetické krize. Sdělil přítomným, že podle jeho názoru by se v 
rozpočtovém výhledu i v návrhu rozpočtu na rok 2017 mělo s tímto tématem a jeho bezodkladným řešením počítat. 
Vzhledem k tomu, že se nikdo další do diskuse nepřihlásil, dal předsedající hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0022 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

tisk Z-4435 v předloženém znění 

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

13. Podnět zastupitele Mgr. Bc. Jakuba Michálka 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který 
seznámil přítomné s předloženým podnětem zastupitele Mgr. Bc. J. Michálka a způsobem řešení podnětu ze strany 
VF ZHMP. Zároveň seznámil přítomné s neveřejným podkladem k tomuto bodu jednání.  
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
přihlásil Ing. L. Kos jako zástupce Mgr. Bc. Michálka a sdělil členům VF ZHMP, že se seznámil jak s podnětem, tak s 
reakcí VF ZHMP a považuje tento bod za vyřízený. Vzhledem k tomu, že se nikdo další do diskuze nepřihlásil, dal 
předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0023 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

podnět zastupitele Mgr. Bc. Jakuba Michálka a podkladový materiál v předloženém znění 

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

14. Různé 

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel poslední bod jednání, do kterého se přihlásil Ing. P. Paneš, Ph.D., s 
dodatečným podnětem od zastupitele hl. m. Prahy Mgr. Bc. J. Michálka, týkajícím se vymáhání škody v souvislosti s 
Jednotným ekonomickým systémem (JES), a informoval VF ZHMP o této problematice. 

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a ve své reakci předeslal, že VF ZHMP nedisponuje 
žádným vyšetřovacím aparátem. Navrhl proto přesunout tuto problematiku na Výbor kontrolní ZHMP, který má 
prostředky k tomu celou věc řádně a důkladně prošetřit. 

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel diskuzi k této problematice. Do diskuze se přihlásil Ing. O. Martan a 
sdělil členům VF ZHMP svůj názor k projednávané problematice. Po ukončení diskuze dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. 
Ludvík, MBA, orientačně hlasovat o postoupení podnětu zastupitele Mgr. Bc. J. Michálka Výboru kontrolnímu ZHMP. 
Členové VF ZHMP svým hlasováním téměř jednomyslně (všichni přítomní s výjimkou 1 člena VF ZHMP, tzn. v poměru 6 
pro, 0 se zdrželo, 1 proti) vyjádřili svou jasnou vůli. 

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poté poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání VF ZHMP. 

Čas ukončení: 15:07 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Ondřej Martan, člen Výboru finančního ZHMP  

Zapsal: Ing. Martin Bernášek, MHMP - ROZ MHMP   

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

 
 
 

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

 
 


