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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 9. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 27. 3. 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, Ing. Jiří Nouza, Ing. Patrik Paneš, Ph.D.  

Omluveni: Ing. Jiří Hrabák  

Nepřítomni: Radomír Nepil  

Hosté: Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy, prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky 
hl. m. Prahy, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy, Ing. Tomáš Kaas, 
ředitel RFD MHMP, zástupkyně Advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři, Mgr. Ing. Lucie 
Svobodová, TSK HMP, Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, člen ZHMP 

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

Text zahájení: 

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

Čas zahájení: 14:09 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. Úprava rozpočtu běžných výdajů v kapitole 03 - Doprava v návaznosti na transformaci Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy na akciovou společnost k 1.4.2017 

3. Uvolnění investiční rezervy pro MČ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelových investičních 
dotací městským částem hl. m. Prahy 

4. Poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních 
prostředcích obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., v období od 1.10.2016 do 31.12.2016 

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

6. Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

7. Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2016 a 
let minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2017 

8. Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 
(příp. v předchozích letech) k využití v roce 2017 
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Bod Věc 

9. Změna účelu části dotace poskytnuté MČ Praha - Benice a MČ Praha - Nedvězí v roce 2016 z finančních 
prostředků obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. 

10. Záměna zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 

11. Podnět k provedení kontroly VF ZHMP 

12. 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 PhDr. L. Kauckého. 

Usnesení č. U-VF-0071 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 27. 3. 2017 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana PhDr. Lukáše Kauckého 

přijato, pro: 7, 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 doplnění či 
případným připomínkám. Vzhledem k tomu, že návrh programu byl bez připomínek, přistoupil neprodleně k 
hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0072 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 27. 3. 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. 

Usnesení č. U-VF-0073 

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. 1. 2017 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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2. Úprava rozpočtu běžných výdajů v kapitole 03 - Doprava v návaznosti na transformaci Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy na akciovou společnost k 1.4.2017 

Předkladatel: náměstek primátorky Dolínek 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k prvnímu bodu a předal slovo P. Dolínkovi - náměstkovi primátorky hl. 
m. Prahy. Ten v úvodním slově seznámil přítomné s důvody k úpravě rozpočtu běžných výdajů včetně obsahu a 
rozsahu a vývoje "transformace" Technické správy komunikací hl. m. Prahy na akciovou společnost. Zdůraznil, že 
fakticky se jedná o převedení činností ze stávajícího subjektu na subjekt nový. Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán 
poděkoval za úvodní slovo a předal slovo Ing. Z. Javornické, která doplnila slovo předkladatele o další fakta a 
informace týkající se projednávané problematiky. Na závěr přednesl P. Dolínek - náměstek primátorky hl. m. Prahy 
některé přínosy pro hl. m. Prahu plynoucí z této transformace, a to na příkladu možných variant řešení u již 
ukončených staveb. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvodní slova a otevřel diskuzi. Do té se přihlásil Ing. J. Nouza. V 
diskuzi byl prezentován názor k projednávané problematice včetně historického nastavení v podmínkách hl. m. 
Prahy.   
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán ukončil diskuzi a dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0074 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5183 v předloženém znění 

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

3. Uvolnění investiční rezervy pro MČ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelových investičních 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 VF ZHMP s genezí předloženého tisku, tedy všemi kroky, které 
vedly k předloženému návrhu na uvolnění investiční rezervy pro MČ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí 
účelových investičních dotací městským částem hl. m. Prahy. Seznámila přítomné jak s již zmiňovanou genezí, tak i s 
obsahem hodnotících kritérií. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Ing. O. 
Martan, prof. Ing. E. Kislingerová, CSc. - náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, Ing. Z. Javornická - zástupkyně ředitelky 
Magistrátu hl. m. Prahy, Ing. J. Nouza, Ing. L. Kos. V diskuzi byly prezentovány názory na předložený tisk a návrhy 
variant řešení jednotlivých předložených akcí. Dále byly diskutovány i neschválené projekty. Byl vznesen dotaz na 
možný přesun schválených prostředků na jiný účel, popřípadě z roku do roku. Dotazy byly velmi podrobně 
zodpovězeny. Všeobecně bylo v diskuzi děkováno zúčastněným za práci nad předloženým tiskem. 
Po ukončení diskuze dal předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0075 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5167 v předloženém znění 

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

4. Poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních 
prostředcích obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., v období od 1.10.2016 do 31.12.2016 

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 VF ZHMP s obsahem předloženého návrhu na poskytnutí 
finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních prostředcích 
obdržených jako odvod z loterií v období od 1.10.2016 do 31.12.2016. 
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Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Ing. J. 
Nouza a Ing. Z. Javornická - zástupkyně ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy, v diskuzi byla prezentována stanoviska a 
názory k tisku z hlediska doporučení Výboru kontrolního Zastupitelstva hl. m. Prahy.  
Po ukončení diskuze dal předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0076 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5096 v předloženém znění 

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

5. Poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Satalice 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 přítomné podrobně seznámila s obsahem předloženého tisku.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásila Ing. Z. 
Javornická - zástupkyně ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy, a to s doplněním úvodního slova o širší informace 
týkajících se projednávaného tématu.  
Po ukončení diskuze dal předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0077 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5138 v předloženém znění 

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

6. Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice 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 přítomné podrobně seznámila s obsahem a důvody pro předložení tisku na 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice 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-0078 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5168 v předloženém znění 

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

7. Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2016 a let 
minulých a jejich využití ke stejnému účelu 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 na úvod sdělila důvody, proč nebylo možné, ze strany příspěvkových 
organizací, čerpat prostředky poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy. Dále přítomné seznámila s obsahem a strukturou 
předloženého tisku na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací hlavního města 
Prahy z roku 2016 a let minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2017  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
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Do diskuze se  nikdo nepřihlásil, dal tedy hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0079 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5149 v předloženém znění 

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

8. Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 (příp. 
v předchozích letech) 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 přítomné seznámila s obsahem předloženého návrhu na ponechání 
nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 (příp. v předchozích 
letech) k využití v roce 2017.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Ing. J. 
Nouza, Ing. Z. Javornická - zástupkyně ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy, Ing. J. Haramul, Ing. O. Martan. V diskuzi 
byla upřesňována některá fakta a informace týkající se projednávaného tématu. Byla velmi podrobně probírána 
problematika zádržného z hlediska MČ hl. m. Prahy a způsob financování převáděných akcí ze strany hl. m. Prahy.  
Po ukončení diskuze dal předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0080 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5165 v předloženém znění 

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

9. Změna účelu části dotace poskytnuté MČ Praha - Benice a MČ Praha - Nedvězí v roce 2016 z finančních prostředků 
obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. 

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 podrobně seznámila s důvody vedoucími k předložení návrhu na 
změnu účelu části dotace poskytnuté MČ Praha - Benice a MČ Praha - Nedvězí v roce 2016 z finančních prostředků 
obdržených jako odvod z loterií. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán 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-0081 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5145 v předloženém znění 

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

10. Záměna zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na 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 přítomné stručně seznámila s obsahem a strukturou předloženého návrhu na 
záměnu zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0082 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5109 v předloženém znění 

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

11. Podnět k provedení kontroly VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán, přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., tajemníkovi VF 
ZHMP. Ten seznámil přítomné s obsahem podnětu a s návrhem řešení. Přizvaný autor podnětu Mgr. et Mgr. J. 
Michálek následně vyjádřil svůj souhlas s připraveným návrhem usnesení.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán 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-0083 

Výbor finanční ZHMP 

I .   ž á d á  

ředitelku MHMP o prověření podnětu VF ZHMP č. 4/2017 

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

12. Různé 

Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k bodu Různé a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který v rámci 
závěrečné informace připomněl podnět občanky hl. m. Prahy paní Musílkové a shrnul celou genezi řešení jejího 
podnětu, pokud členové VF ZHMP nerozhodnou jinak.  
Následně obdržel slovo zastupitel Mgr. et Mgr. J. Michálek, který přítomným sdělil svůj názor na danou problematiku 
a podpořil jej příklady z praxe. Dle jeho názoru je část bytového majetku hl. m. Prahy pronajímána pod tržní cenou i v 
jiných než sociálních případech či vybraným profesím a dochází tak k diskriminaci části nájemníků. 
V reakci na to předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán, místopředsedkyně VF ZHMP RNDr. J. Plamínková, Ing. L. Kos a 
zastupitel Mgr. et Mgr. J. Michálek diskutovali své názory, připomínky a návrhy k projednávanému tématu 
hospodárnosti pronajímání bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy.  
V závěru diskuse byl formulován a posléze hlasován návrh usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0084 

Výbor finanční ZHMP 

I .   ž á d á  

radního Ing. R. Lacka o shrnující informaci o aktuálním stavu nakládání s byty ve vlastnictví vlastního hl. m. 
Prahy 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval všem za účast a ukončil jednání VF ZHMP.  

Čas ukončení: 15:26 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: PhDr. Lukáš Kaucký, 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 

 


