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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 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 

     

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

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

Omluveni: Ing. Jiří Hrabák  

Nepřítomni: Radomír Nepil  

Hosté: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky HMP, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně 
ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku, Ing. Jarmila Melkesová, ředitelka UCT MHMP, Ing. 
Martin Kubelka, ředitel EVM MHMP, Ing. Jan Rak, ředitel HOM MHMP, Ing. Pavel Hejný, zástupce 
společnosti NEXIA AP, a.s.   

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

Text zahájení: 

Jednání se dále zúčastnili zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy 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. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 
2017 - závěrečný účet 

3. Účetní závěrka hl. m. Prahy za rok 2017 

4. Návrh rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu hlavního města Prahy do 
roku 2023 

5. 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 

6. 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 

7. Úprava rozpočtu výdajů vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 
MČ Praha 8 

8. Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Praha v roce 2018 a poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské 
části Praha 1 z rozpočtu hlavního města Prahy 

9. 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 
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Bod Věc 

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

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

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

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

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

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

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

17. Poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace společnosti BUC-FILM, s.r.o. za účelem natáčení 
celovečerního filmu "Zlatý podraz" 

18. Změna názvu akce a rozšíření účelu investiční účelové dotace poskytnuté městské části Praha 13 z rozpočtu 
hl.m. Prahy v roce 2018 

19. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 2018 

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

21. Informace o prověření doplnění k podnětu VF ZHMP č. 5/2017 

22. 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. J. Nouzu. 

Usnesení č. U-VF-0196 

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. 6. 2018 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Ing. J. Nouzu 

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. S doplněním se přihlásil Ing. P. Paneš, Ph.D., tajemník VF ZHMP, a navrhl jako 
nový bod č. 3 zařadit materiál Účetní závěrka hl. m. Prahy za rok 2017, který se na program nedostal v důsledku 
administrativního pochybení.  
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Vzhledem k tomu, že byl návrh programu bez dalších připomínek, přistoupil předseda VF ZHMP Mgr.  D. Štěpán 
neprodleně k hlasování návrhu programu v podobě upravené o nový bod č. 3 (s tím, že se všechny další body logicky 
přečíslují). 

Usnesení č. U-VF-0197 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11. 6. 2018 v upraveném 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 
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-0198 

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 14. 5. 2018 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, 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 
2017 - závěrečný účet 

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 podrobně seznámila přítomné se zprávou o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 
rok 2017. Následně předal předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán slovo Ing. Z. Javornické - zástupkyni ředitele MHMP 
pro sekci finanční a správy majetku, a posléze Ing. P. Hejnému - zástupci auditorské společnosti NEXIA AP, a.s., který 
podrobně představil zprávu auditora, včetně nálezů, možných rizik i doporučených opatření.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Ing. O. 
Martan, Ing. J. Haramul, Ing. Z. Javornická a Ing. P. Hejný. V diskuzi byly odpovídány dotazy k aktuální zprávě 
auditora a byl projednáván i postup řešení nálezů v minulých zprávách auditora.  
Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0199 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6227 v předloženém znění 

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

3. Účetní závěrka hl. m. Prahy za rok 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. 
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-0200 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6425 v předloženém znění 

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

4. Návrh rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu hlavního města 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 seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku. 
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-0201 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6320 v předloženém znění 

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

5. 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 

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. 
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-0202 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6464 v předloženém znění 

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

6. 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 

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. 
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-0203 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6503 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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7. Úprava rozpočtu výdajů vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy MČ 
Praha 8 

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. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se přihlásil V. Mahrik 
s dotazem k investiční akci Revitalizace veřejného prostoru Ládví, na který reagovala prof. Ing. E. Kislingerová, CSc., a 
Ing. P. Paneš, Ph.D. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán dal po vyčerpání diskuse hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0204 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6469 v předloženém znění 

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

8. Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Praha v roce 2018 a poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské 
části Praha 1 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. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se přihlásila Ing. Z. 
Javornická, Ing. J. Haramul, Ing. P. Paneš, Ph.D., V. Mahrik. Dotazy směřovaly k provedení auditu. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán dal po vyčerpání diskuse hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0205 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6528 v předloženém znění 

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

9. 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 

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. 
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-0206 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6475 v předloženém znění 

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

10. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Újezd z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a úprava 
rozpočtu vl. 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 pro předložení tisku. 
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Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se s technickým 
dotazem přihlásil Ing. O. Martan. 
Do diskuze se nikdo další nepřihlásil, předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán dal tedy bez odkladu hlasovat o 
předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0207 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6418 v předloženém znění 

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

11. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Měcholupy z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 
a úprava rozpočtu vlastního 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 pro předložení tisku. 
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-0208 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6472 v předloženém znění 

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

12. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Čakovice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a 
úprava rozpočtu vl. 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 pro předložení tisku. 
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-0209 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6524 v předloženém znění 

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

13. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Vinoř z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a úprava 
rozpočtu vlastního 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 pro předložení tisku. 
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-0210 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6496 v předloženém znění 

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

14. Poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace MČ Praha - Čakovice 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. 
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-0211 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6461 v předloženém znění 

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

15. Poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Řeporyje 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. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se přihlásil Ing. O. 
Martan a Ing. Z. Javornická. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán dal po vyčerpání diskuse hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0212 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6468 v předloženém znění 

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

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

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. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se přihlásila Ing. Z. 
Javornická a V. Mahrik.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán dal po vyčerpání diskuse hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0213 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6340 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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17. Poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace společnosti BUC-FILM, s.r.o. za účelem natáčení 
celovečerního filmu "Zlatý podraz" 

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. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se přihlásil  Ing. O. 
Martan a Ing. J. Haramul. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán dal po vyčerpání diskuse hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0214 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6516 v předloženém znění 

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

18. Změna názvu akce a rozšíření účelu investiční účelové dotace poskytnuté městské části Praha 13 z rozpočtu hl.m. 
Prahy v roce 2018 

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. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se přihlásil V. 
Mahrik, na jehož dotaz reagovala Ing. Z. Javornická. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán dal po vyčerpání diskuse hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0215 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6448 v předloženém znění 

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

19. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 2018 

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. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, do které se přihlásil Ing. O. 
Martan. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán dal po vyčerpání diskuse hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0216 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

tisk Z-6331v předloženém znění 

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

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

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. 
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 8.2.3.1 Strana 9 
 

Usnesení č. U-VF-0217 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

tisk Z-6369 v předloženém znění 

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

 

S technickou poznámkou se přihlásila Ing. Z. Javornická - zástupkyně ředitele MHMP pro sekci finanční a správy majetku, a 
to s informací o tisku pro nadcházející zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, jehož podstatou je financování nákupu akcií 
společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Následně reagovala na doplňující dotazy a poznámky Ing. J. Nouzy, V. 
Mahrika a Ing. O. Martana. 

21. Informace o prověření doplnění k podnětu VF ZHMP č. 5/2017 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D, tajemníkov i VF 
ZHMP. Ten přítomné podrobně seznámil s genezí celého podání a informoval o dalším postupu, který na základě 
přijatého usnesení VF ZHMP následoval. Následně nabídl slovo Ing. J. Rakovi, řediteli HOM MHMP, který se odkázal 
na rozsáhlý podkladový materiál a deklaroval připravenost reagovat na případné dotazy. Do diskuse se přihlásil V. 
Mahrik s dotazem na veřejný obsah materiálu, který odkazem na jeho neveřejnost zodpověděl Ing. P. Paneš, Ph.D. 
Do diskuze se nikdo další nepřihlásil, a tak dal předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán hlasovat o předloženém návrhu 
usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0218 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

vyjádření ředitele HOM MHMP k doplnění k podnětu VF ZHMP č. 5/2017 

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

22. Různé 

 

Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k bodu "Různé", do kterého se nikdo nepřihlásil. 

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

Čas ukončení: 15:04 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Jiří Nouza, člen Výboru finančního ZHMP  

Zapsal: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP, Ing. Jana Dostálková, MHMP - ROZ MHMP   

Mgr. Daniel Štěpán 
předseda Výboru finančního ZHMP 

 
 
 
 

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

 


