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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP  

ZÁPIS z 13. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 15. 6. 2020 ve 14:00 hod. 

Zasedací místnost č. 349 / 3. patro, MHMP - Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1  

     

 
Přítomni: Mgr. Radek Vondra, Mgr. Ing. Jaromír Beránek, prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Ing. Jana 

Komrsková, Martin Kos, Ing.  Ivan Pilný, RNDr. Jana Plamínková, Ing.  Martin Prokop , Ing. Patrik Paneš, 
Ph.D.  

Omluveni: Ing. Patrik Nacher, Mgr. Tomáš Portlík, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.  

Nepřítomni:   

Hosté: Ing. Jarmila Melkesová, ředitelka UCT MHMP, Ing. Martin Kubelka, Ph.D., ředitel EVM MHMP, Ing. Jan 
Rak, ředitel HOM MHMP, Ing. Martin Dvořák, zástupce společnosti NEXIA AP, a.s. 

Jednání řídil: Mgr. Radek Vondra      
 

Text zahájení: 

Jednání se dále zúčastnili  zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy. 

Čas zahájení: 14.10 hod. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

1.1. Ověřovatel zápisu z jednání VF ZHMP 

1.2. Program jednání VF ZHMP 

1.3. Zápis z jednání VF ZHMP 

2. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 
2019 - závěrečný účet 

3. Účetní závěrka hl. m. Prahy za rok 2019 

4. Účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2019  

5. Rozpočtová opatření související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019 a vratky podílů 
na daňové povinnosti městským částem hl.m. Prahy 

6. Poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních 
prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období od 1.12.2019 do 
31.12.2019 a poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy obdržených jako výnos z daně z 
hazardních her a jako odvod z loterií v období od 1.1.2020 do 31.5.2020 

7. Změna charakteru, účelu a rozšíření účelu finančních prostředků ponechaných městským částem k čerpání v 
roce 2020 

8. Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP ve schváleném 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy (v kap. 10) na rok 2020  

9. Poskytnutí účelové dotace MČ Praha - Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 
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Bod Věc 

10. Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Běchovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020  

11. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Lysolaje z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 a 
úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

12. Rozpočet hlavního města Prahy na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2025 

13. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 2020 

14. Zpráva o činnosti ekonomické skupiny COVID-19 

 

  

15. Dopady koronavirové krize a vládních opatření na rozpočet hl. m. Prahy 

16. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

 

1.1. Ověřovatel zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP  
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přivítal přítomné, konstatoval, že VF ZHMP je usnášeníschopný, a navrhl 
ověřovatelem zápisu místopředsedu VF ZHMP pana Mgr. Ing. J. Beránka. 

Usnesení č. U-VF-0106 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l uj e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 15. 6. 2020 místopředsedu 
Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Mgr. Ing. Jaromíra Beránka  

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

1.2. Program jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP  
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra představil  přítomným program jednání VF ZHMP a vyzval přítomné k jeho 
doplnění či případným připomínkám. Vzhledem k tomu, že byl návrh programu bez připomínek, přistoupil předseda 
VF ZHMP Mgr. R. Vondra neprodleně k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0107 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l uj e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 15. 6. 2020 v předloženém znění  

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

1.3. Zápis z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP  
Na závěr úvodu předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra představil  zápis z jednání z minulého VF ZHMP. Vzhledem k 
tomu, že byl zápis bez připomínek, přis toupil k hlasování. 
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Usnesení č. U-VF-0108 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ěd omí  

zápis z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 10. 2. 2020 v předloženém znění  

přijato, pro: 7, 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 
2019 - závěrečný účet 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešov i, Ph.D., který v 
zastoupení uvedl bod a seznámil přítomné podrobně  i  s pomocí přehledné prezentace s obsahem zprávy o plnění 
rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2019 - závěrečného 
účtu. Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a vyzval Ing. M. Dvořáka, jakožto zástupce auditora, 
společnosti NEXIA AP, a.s., ke krátkému vystoupení. Ten v něm představil  závěry provedeného přezkumu 
hospodaření hl. m. Prahy.   
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil  M. Kos, Ing. I. 
Pilný, Ing. J. Rak. V diskuzi byly pokládány doplňující dotazy a vzneseny připomínky a návrhy týkající se nápravy a 
neopakování nedostatků zjištěných auditorem. Ing. I. Pilný sdělil VF ZHMP, že je velmi znepokojen nízkým čerpáním 
investic za rok 2019. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za diskuzi a otevřel hlasování k tomuto bodu.  

Usnesení č. U-VF-0109 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o ruč uje  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-8204 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

3. Účetní závěrka hl. m. Prahy za rok 2019 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal s lovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který v 
zastoupení uvedl bod a seznámil přítomné podrobně s obsahem účetní závěrky hl. m. Prahy za rok 2019.  
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto otevřel hlasování k tomuto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0110 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o ruč uje  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-8311 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, 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 2019  

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který v 
zastoupení uvedl bod a seznámil přítomné podrobně s obsahem účetních závěrek příspěvkových organizací 
zřizovaných hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2019.  
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlás il, proto otevřel hlasování. 
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Usnesení č. U-VF-0111 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ěd omí  

usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 1135 ze dne 8.6.2020  

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

5. Rozpočtová opatření související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019 a vratky podílů 
na daňové povinnosti městským částem hl.m. Prahy 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který v 
zastoupení uvedl bod a seznámil přítomné podrobně s obsahem předloženého návrhu na rozpočtová opatření 
související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019 a vratky podílů na daňové povinnosti 
městským částem hl.m. Prahy. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto otevřel hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0112 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o ruč uje  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-8355 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

6. Poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních 
prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období od 1.12.2019 do 
31.12.2019 a poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy obdržených jako výnos z daně z 
hazardních her a jako odvod z loterií v období od 1.1.2020 do 31.5.2020 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který v 
zastoupení uvedl bod a seznámil přítomné podrobně s obsahem předloženého návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků městským částem hl. m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních prostředcích obdržených jako 
výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období od 1.12.2019 do 31.12.2019 a poskytnutí účelových 
dotací městským částem hl. m. Prahy obdržených jako výnos z daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 
od 1.1.2020 do 31.5.2020. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto otevřel hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0113 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o ruč uje  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-8390 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

7. Změna charakteru, účelu a rozšíření účelu finančních prostředků ponechaných městským částem k čerpání v roce 
2020 

Předkladatel : náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který v 
zastoupení uvedl bod a seznámil přítomné podrobně s obsahem předloženého návrhu na změnu charakteru, účelu a  
rozšíření účelu finančních prostředků ponechaných městským částem k čerpání v roce 2020.  
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto otevřel hlasování. 
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Usnesení č. U-VF-0114 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o ruč uje  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-8372 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

8. Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP ve schváleném 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy (v kap. 10) na rok 2020  

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který v 
zastoupení uvedl bod a seznámil přítomné podrobně s pravidly pro poskytování finančních prostředků z rezervy na 
spolufinancování projektů EU/EHP ve schváleném rozpočtu vlastního hl.m. Prahy (v kap. 10) na rok 2020.  
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil  Ing. I. Pilný s 
doplňujícím dotazem na možnou další úpravu pravidel ve vztahu ke stávající situaci, na který reagoval předseda VF 
ZHMP Mgr. R. Vondra. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra po ukončení diskuze otevřel hlasování.  

Usnesení č. U-VF-0115 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ěd omí  

usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 984 ze dne 18.5.2020  

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

9. Poskytnutí účelové dotace MČ Praha - Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020  

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který v 
zastoupení uvedl bod a seznámil přítomné podrobně s návrhem na poskytnutí účelové dotace MČ Praha - Kolovraty 
na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil  Ing. I. Pilný s 
doplňujícím dotazem, na který reagoval předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra a tajemník VF ZHMP Ing. P. Paneš, Ph.D.  
Následně předseda VF ZHMP otevřel hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0116 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o ruč uje  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-8344 v předloženém znění 

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

10. Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Běchovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020  

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který v 
zastoupení uvedl bod a seznámil přítomné s návrhem na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Běchovice 
na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto otevřel hlasování. 
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Usnesení č. U-VF-0117 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o ruč uje  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-8298 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

11. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Lysolaje z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 a úprava 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který v 
zastoupení uvedl bod a seznámil přítomné s návrhem na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Lysolaje 
z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy.  
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto otevřel hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0118 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o ruč uje  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-8303 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

12. Rozpočet hlavního města Prahy na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2025  

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který v 
zastoupení uvedl bod a seznámil přítomné podrobně s obsahem předloženého rozpočtu hlavního města Prahy na rok 
2020 a střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2025.  
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil  Ing. I. Pilný, 
Ing. P. Paneš, Ph.D., a prof. Ing. Mgr. M. Dlouhý, Dr., MSc. V diskuzi byly pokládány doplňující dotazy a vzneseny 
návrhy týkající se úpravy střednědobého výhledu s souvislosti s aktuální predikcí ekonomického vývoje.  
Byl předložen návrh na úpravu usnesení (ve smyslu doplnění bodu I.2. "VF ZHMP doporučuje průběžně aktualizovat 
výhled rozpočtu s ohledem na aktuální vývoj situace"), se kterým se předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra ztotožnil. 
Následně ihned přistoupil k hlasování o upraveném/doplněném návrhu usnesení.  

Usnesení č. U-VF-0119 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o ruč uje  

1.  Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-8378 v předloženém znění 

2.  průběžně aktualizovat výhled rozpočtu s ohledem na aktuální vývoj situace 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

13. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 2020 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který v 
zastoupení uvedl bod a seznámil přítomné podrobně i s pomocí přehledné prezentace s obsahem předložené zprávy 
o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtl etí 2020. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil   Ing. I. Pilný, 
který upozornil na nízké čerpání kapitálových výdajů a předložil návrh na úpravu usnesení ve smyslu doplnění bodu 
II. "VF ZHMP upozorňuje na opětovné nízké čerpání kapitálových výdajů". 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra dal o předloženém doplnění usnesení hlasovat s výsledkem "Pro" 5, "Zdržel se" 3 
a "Proti" 0 - návrh nebyl přijat. Následně ihned přistoupil k hlasování o původním návrhu  usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0120 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ěd omí  

tisk Z-8377 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0 

14. Zpráva o činnosti ekonomické skupiny COVID-19 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhná nek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který v 
zastoupení uvedl bod a seznámil přítomné podrobně se zprávou o činnosti ekonomické skupiny COVID -19. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto otevřel hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0121 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ěd omí  

usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 2M/1 ze dne 11.6.2020  

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

15. Dopady koronavirové krize a vládních opatření na rozpočet hl. m. Prahy 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který v 
zastoupení uvedl bod a seznámil přítomné podrobně s dopady koronavirové krize a vládních opatření na rozpočet hl. 
m. Prahy. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto otevřel hlasová ní. 

Usnesení č. U-VF-0122 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ěd omí  

usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 2M/2 ze dne 11.6.2020  

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 
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16. Různé 

 

Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k bodu "Různé", do kterého se přihlásil  Ing. P. Paneš, Ph.D., tajemník VF 
ZHMP, a uvedl výčet tisků, které budou předloženy na ZHMP bez projednání ve VF ZHMP.   

Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání VF ZHMP.  

Čas ukončení: 15.12 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Mgr. Ing. Jaromír Beránek, místopředseda Výboru finančního ZHMP   

Zapsal: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP, Ing. Martin Bernášek, vedoucí oddělení 
svodného a financování investic, Ing. Jana Dostálková, MHMP - ROZ MHMP   

Mgr. Radek Vondra 
předseda Výboru finančního ZHMP 

 
 
 
 

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

 


