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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 12. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 12. 6. 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: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, Ing. Radek Lacko, radní hl. m 
Prahy, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku, Ing. 
Jarmila Melkesová, ředitelka UCT MHMP, Ing. Josef Tunkl, ředitel OBF MHMP, Ing. Lenka Ženíšková, DiS., 
pověřená řízením odboru EVM MHMP, Jan Rak, BBA, pověřený řízením odboru HOM MHMP, Mgr. et 
Mgr. Jakub Michálek, člen ZHMP, 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: 14:06 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 
2016 - závěrečný účet 

3. Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu vlastního HMP na rok 2017 - zapojení přebytku hospodaření za rok 2016 

4. Účetní závěrka hl. m. Prahy za rok 2016 

5. Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2016 

6. Rozpočtová opatření související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 a vratky podílů 
na daňové povinnosti městským částem hl. m. Prahy 

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

8. Rozpočet hlavního města Prahy na rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2022 

9. Poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m. Prahy 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 1.1.2017 do 30.4.2017 
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Bod Věc 

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

11. Změna účelu částí investičních dotací poskytnutých městské části Praha - Suchdol z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2016 a ponechaných k využití ke stejnému účelu v roce 2017 

12. Snížení dotace poskytnuté MČ Praha 13 na Rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Kuncova a zvýšení dotace určené 
na investiční akci Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova 

13. Uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000324/2017 o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci poskytnuté MČ Praha - Vinoř z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 a úprava rozpočtu vl. hl. 
m. Prahy 

14. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 2017 

15. Zásady, Harmonogram a Metodika pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) hlavního města Prahy na 
rok 2018, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023 a dlouhodobého výhledu 

16. Informace o bytovém fondu hl. m. Prahy ( nesvěřeném statutem hl. m. Prahy městským částem ) 

17. 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 Ing. J. Haramula. 

Usnesení č. U-VF-0098 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 12. 6. 2017 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. J. Haramula 

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 Mgr. D. Štěpán představil přítomným program jednání VF ZHMP a vyzval přítomné k doplnění či 
případným připomínkám. Sám navrhl dozařazení bodu týkajícího se zapojení přebytku hospodaření do rozpočtu hl. 
m. Prahy, a to po bodu č. 2 jako nový bod č. 3. Vzhledem k tomu, že v tomto smyslu upravený návrh programu byl 
bez připomínek, přistoupil neprodleně k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0099 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 12. 6. 2017 v upraveném znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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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-0100 

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 22. 5. 2017 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 
2016 - 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 představila VF ZHMP a podrobně seznámila přítomné se zprávou o plnění 
rozpočtu hl. m. Prahy z rok 2016. Následně předal předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán, slovo 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 Mgr. 
et Mgr. J. Michálek, Ing. Z. Javornická, Ing. P. Hejný, Ing. O. Martan, Ing. J. Haramul. V diskuzi byly odpovídány dotazy 
k aktuální zprávě auditora a byl projednáván i postup řešení nálezů v minulých zprávách auditora. Na závěr byla 
vznesena žádost o zvážení možnosti vypracování podrobných celopražských metodik v oblasti inventarizace majetku.   
Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0101 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5202 v předloženém znění 

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

3. Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu vlastního HMP na rok 2017 - zapojení přebytku hospodaření za rok 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 představila VF ZHMP a podrobně seznámila přítomné s předloženým 
návrhem na navýšení příjmů a výdajů rozpočtu vlastního HMP na rok 2017 - zapojení přebytku hospodaření za rok 
2016. Ve svém úvodním slově uvedla jak celou genezi tisku, tak i důvody, které vedly k jeho vypracování.   
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za obsáhlý úvod a otevřel diskuzi. Do té se přihlásili Ing. O. Martan, 
Ing. L. Kos, Mgr. et Mgr. J. Michálek, Ing. J. Nouza, Ing. Z. Javornická, Ing. P. Paneš Ph.D., prof. Ing. E. Kislingerová, 
CSc. V úvodu diskuze vystoupil Ing. O. Martan s připomínkou, zda je si hl. m. Praha jisté, že příjemci stihnou 
poskytnuté prostředky řádně a včas vyčerpat. Dále poukázal, dle jeho názoru, na jistou nesystémovost při 
rozdělování prostředků, kdy některé městské části hl. m. Prahy dostávají tímto tiskem velmi mnoho prostředků a jiné 
nic. Vznesl tedy dotaz, zda by nebylo možné přehodnotit tento způsob rozdělení. V další části diskuze se rozpoutala 
debata nad pravidly, postupy, způsobem rozhodování a rozdělování finančních prostředků při vytváření 
předloženého tisku. Zejména bylo varováno před disproporcemi v rozdělovaných částkách určených městským 
částem hl. m. Prahy. Dále byly diskutovány finanční prostředky určené na odměňování pracovníků v sociálních 
službách. Na to téma byl v průběhu diskuze vznesen pozměňovací návrh usnesení, který byl však v průběhu diskuze 
stažen. Byly odpovídány jak dotazy, tak vysvětlován historický vývoj včetně porovnání přístupu hl. m. Prahy k 
odměňování pracovníků ve školách a školských zařízeních hl. m. Prahy. Dále byla presentována snaha hl. m. Prahy o 
jednání se státními orgány na toto téma.  
 Na závěr diskuze poděkoval předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán všem vystupujícím za příspěvky a dal hlasovat o 
předloženém návrhu usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0102 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5483 v předloženém znění 

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

4. Účetní závěrka hl. m. Prahy za rok 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 účetní závěrky hl. m. Prahy za rok 2016. Ing. 
Z. Javornická doplnila úvodní slovo o faktické sdělení. 
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-0103 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5426 v předloženém znění 

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

5. Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy za rok 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 důvodem předložení tisku, týkajícího se účetní závěrky 
příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2016. Ve svém slovu 
představila přítomným podstatu a obsah materiálu.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0104 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1289 ze dne 6. 6. 2017 v předloženém znění 

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

6. Rozpočtová opatření související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 a vratky podílů 
na daňové povinnosti městským částem hl. m. Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda 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 tisku, týkajícího se rozpočtových opatření souvisejících s 
daní z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2016 a vratek podílů na daňové povinnosti hl.  m. Prahy 
městským částem hl. m. Prahy. 
Předseda 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-0105 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5419 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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7. Úprava rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečným přiznáním k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy 
za rok 2015 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 VF ZHMP s obsahem tisku, navazujícího na předchozí předložený 
tisk a obsahujícího další úpravy rozpočtu související s daní z příjmu právnických osob a vratkami podílů na daňové 
povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy. 
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-0106 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5417 v předloženém znění 

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

8. Rozpočet hlavního města Prahy na rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2022 

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 ve svém úvodním slově seznámila přítomné podrobně s předloženým tiskem.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Ing. O. 
Martan s doplňujícím dotazem na možné nové rozpočtové určení daní, které je v současné době projednáváno v 
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Dotaz fakticky zodpověděl Ing. P. Paneš, Ph.D., a Ing. L. Kos vystoupil se 
senátorským příslibem.  
Po zodpovězení dotazu a tím i vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0107 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5302 v předloženém znění 

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

9. Poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m. Prahy 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 
1.1.2017 do 30.4.2017 

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 poskytnutí 
účelových dotací městským částem hl.m. Prahy 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 bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0108 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5435 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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10. Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 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 k poskytnutí 
účelové investiční dotace městské části Praha 14 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-0109 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5407 v předloženém znění 

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

11. Změna účelu částí investičních dotací poskytnutých městské části Praha - Suchdol z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2016 a ponechaných k 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 seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku ke změně 
účelu částí investičních dotací poskytnutých městské části Praha - Suchdol z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 a 
ponechaných k využití ke stejnému účelu 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-0110 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5415 v předloženém znění 

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

12. Snížení dotace poskytnuté MČ Praha 13 na Rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Kuncova a zvýšení dotace určené na 
investiční akci Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova 

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 ke snížení 
dotace poskytnuté MČ Praha 13 na Rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Kuncova a k zvýšení dotace určené na 
investiční akci Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova. 
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-0111 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5473 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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13. Uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000324/2017 o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci poskytnuté MČ Praha - Vinoř z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 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 na uzavření 
dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000324/2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
poskytnuté MČ Praha - Vinoř z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 a na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 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-0112 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5313 v předloženém znění 

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

14. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 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 krátce seznámila VF ZHMP se zprávou o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. 
čtvrtletí roku 2017.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, a proto přistoupil k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0113 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1290 ze dne 6. 6. 2017 v předloženém znění 

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

15. Zásady, Harmonogram a Metodika pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) hlavního města Prahy na rok 
2018, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023 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 přítomné 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 Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, a tak dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0114 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1337 ze dne 6. 6. 2017 v předloženém znění 

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

16. Informace o bytovém fondu hl. m. Prahy ( nesvěřeném statutem hl. m. Prahy městským částem ) 

Předkladatel: radní Lacko 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který ve svém 
úvodu omluvil předkladatele, který se z pracovních důvodů nemohl jednání VF ZHMP zúčastnit. Ve svém úvodním 
slově pak shrnul historický vývoj celé problematiky a požádal  ředitele OBF MHMP Ing. J. Tunkla, aby představil 
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přítomným informaci o bytovém fondu hl. m. Prahy (nesvěřeném statutem hl. m. Prahy městským částem). Ing. J. 
Tunkl popsal ve svém úvodním slově velmi podrobně současný stav bytového fondu hl. m. Prahy včetně hospodaření 
s ním v rámci zákonných možností. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Ing. O. 
Martan, RNDr. J. Plamínková, Mgr. et Mgr. J. Michálek a Ing. J. Tunkl. V diskuzi byly řešeny doplňující dotazy k 
projednávané problematice. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu posledního věcného bodu jednání se VF ZHMP stal neusnášeníschopným, 
nemohl dát předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

17. Různé 

 

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

Čas ukončení: 15:54 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Jiří Haramul, 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 

 


