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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 5. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 21. 11. 2016 ve 13:30 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, Ing. Jiří Hrabák, PhDr. Lukáš 

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

Omluveni:   

Nepřítomni:   

Hosté: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky, Mgr. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky, 
Petr Dolínek, náměstek primátorky, Ing. Karel Grabein Procházka, radní, Bc. Libor Hadrava, radní, Daniel 
Hodek, radní, Ing. Radek Lacko, radní, Ing. Mgr. Irena Ropková, radní, Jan Wolf, radní, Ing. Zdena 
Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku    

Jednání řídil: JUDr.Ing. Miloslav Ludvík, MBA, předseda Výboru finančního ZHMP      
 

Text zahájení: 

Jednání se zúčastnili také zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy, veřejnost a zastupitel Mgr. et Mgr. Jakub Michálek. 

Čas zahájení: 13:36 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. Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem 
hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 
městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 

3. Návrh dílčí redukce závazkového portfolia vlastního HMP - snížení celkové výše zadlužení 

4. Návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečnými přiznáními k dani z příjmů právnických osob 
hl. m. Prahy a k vratkám podílů na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 

5. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Nebušice na vrub kapitoly 1016 - rezerva 
na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

6. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 MČ Praha 22 na 
nákup pozemků pro park Pitkovické rybníky 

7. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Počernice z rozpočtu hlavního města Prahy 

8. Návrh na změnu účelu poskytnuté investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha - Kunratice a 
návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Kunratice z rozpočtu hlavního města Prahy 
na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 
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Bod Věc 

9. Návrh na změnu charakteru části dotace poskytnuté MČ Praha 13 v roce 2015 a ponechané k využití na rok 
2016 

10. Návrh na změnu charakteru poskytnutých účelových investičních dotací na podporu projektů rozvoje městské 
zeleně  MČ Praha - Dolní Chabry a MČ Praha - Koloděje na neinvestiční účelové dotace 

11. Návrh na změnu účelu a charakteru části finančních prostředků ponechaných k čerpání v roce 2016 MČ Praha 
21 

12. Návrh na změnu účelu a charakteru části poskytnuté neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hlavního města 
Prahy MČ Praha - Březiněves 

13. 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. Jiřího Haramula. 

Usnesení č. U-VF-0044 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 21. 11. 2016 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Ing. Jiřího Haramula 

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 JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, velmi podrobně představil přítomným program jednání VF ZHMP 
včetně časového plánu k vystoupením jednotlivých členů RHMP a vyzval přítomné k doplnění či případným 
připomínkám. O slovo se přihlásil Ing. J. Haramul a navrhl předřazení vybraných bodů programu před bod 
„rozpočet“. Následně však  svůj návrh stáhl. Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, dal poté hlasovat o 
původním znění návrhu programu jednání. 

Usnesení č. U-VF-0045 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 21. 11. 2016 v předloženém 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 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 k hlasování. 
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Usnesení č. U-VF-0046 

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 17. 10. 2016 v předloženém znění 

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

2. Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. 
m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským 
částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 

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 formou prezentace podrobně seznámila s obsahem a strukturou 
předloženého návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy na rok 2017, 
rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a 
rozpočtového výhledu hl. m. Prahy do roku 2022. Velmi detailně se věnovala zdrojům a plánované jednorázové 
redukci závazkového portfolia vlastního HMP - a tím i snížení celkového zadlužení hl. m. Prahy.   
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, vzhledem k obsahu úvodního slova, dal hlasovat o sloučení rozpravy k 
bodům 2. a 3. stanoveného programu jednání VF ZHMP, které bylo schváleno v poměru hlasů 6 pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, následně předal slovo zpět překladatelce, která se dále věnovala 
celkové dluhové službě hl. m. Prahy a i s případným dopadem variant navrhovaného řešení. V další části úvodního 
slova představila běžné i kapitálové výdaje včetně navrhovaných rezerv a plánovaných finančních vztahů k městským 
částem hl. m. Prahy. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za obsáhlé úvodní slovo a navrhl, aby další projednání 
probíhalo dle přítomných správců rozpočtových kapitol a jejich gescí, a pak vždy k jednotlivým správcům navrhl 
otevřít diskuzi, přičemž na závěr by bylo hlasováno o usnesení k návrhu rozpočtu jako celku.  
Na základě tohoto schematu otevřel předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, diskuzi k úvodnímu slovu. Do té 
se přihlásili Ing. O. Martan. Ing. J. Nouza, Ing. L. Kos, Mgr. et Mgr. J. Michálek. Ing. P. Paneš, Ph.D., Ing. Z. Javornická. 
V diskusi se řešily dotazy a připomínky týkající se běžných výdajů, financování DP hl. m. Prahy, a.s. U kapitálových 
výdajů byly vzneseny dotazy týkající se konkrétních investičních akcí. Dále byl vznesen i dotaz na konkrétní stav 
výběrových řízení u nově zahajovaných projektů v roce 2017, tak, aby bylo možné nově plánované projekty 
profinancovat v rozsahu plánovaném v navrhovaném rozpočtu. Následně bylo žádáno dopracování časových řad u 
běžných výdajů. V další části diskuze byla vznesena připomínka k formě předložených tabulek, případné úpravě 
finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy a snížení splátky dluhu hl. m. Prahy. Na závěr byl vznesen dotaz ve 
věci daru České pirátské strany ve výši 10 tis. Kč. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, ukončil diskuzi a předal slovo radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. I. Ropkové, 
která seznámila přítomné s obsahem plánovaných běžných i kapitálových výdajů na rok 2017 v jí svěřených 
kompetencích v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a v kapitole 09 - Vnitřní správa. Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. 
M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvodní slovo a otevřel diskuzi. Do té se přihlásil Ing. O. Martan s dotazem na konkrétní 
akci, která je v návrhu rozpočtu, tedy jaký byl důvod pro její zařazení a zda se jedná o nově plánovaný systém. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, ukončil diskuzi a předal slovo nám. primátorky P. Dolínkovi, který 
představil přítomným ve stručnosti obsah návrhu rozpočtu v jemu svěřených kompetencích. Předseda VF ZHMP 
JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvodní slovo a otevřel diskuzi, do které se přihlásil Ing. O. Martan a 
zopakoval dotaz týkající se financování DP hl. m. Prahy, a.s. včetně dotazu na jednotlivé etapy výstavby metra D 
včetně souvisejících výkupů pozemků.  
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, ukončil diskuzi a předal slovo nám. primátorky Mgr. P. Kolínské. Ta ve 
svém úvodním slově velmi krátce představila jí svěřené výdaje. Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, 
poděkoval za úvodní slovo a otevřel diskuzi, do které se přihlásil Mgr. et Mgr. J. Michálek s dotazem na důvod růstu 
běžných výdajů. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval a ukončil diskuzi a předal slovo radní hl. m. Prahy RHDr. J. 
Plamínkové. Ta se velmi podrobně věnovala jak běžným, tak významným kapitálovým výdajům v kapitole 01 - Rozvoj 
obce a kapitole 02 - Městská infrastruktura. Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvodní 
slovo a otevřel diskuzi, do které se přihlásil Mgr. et Mgr. J. Michálek s konkrétním dotazem v problematice 
výběrového řízení ke svozu odpadu.  
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, ukončil diskuzi a předal slovo radnímu hl. m. Prahy D. Hodkovi, který 
seznámil přítomné s obsahem jím svěřené části běžných i kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2017 v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast a kapitole 08 - Hospodářství. Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. 
Ludvík, MBA, poděkoval za úvodní slovo a otevřel diskuzi, do které se sám přihlásil s upřesňujícím dotazem na 
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výstavbu domova seniorů na Praze 13. Dále se přihlásil Ing. O. Martan s dotazem na konkrétní snahu o koncepci péče 
o seniory v hl. m. Praze.  
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, ukončil diskuzi a předal slovo radnímu hl. m. Prahy Ing. R. Lackovi, 
který ve stručnosti představil jemu svěřené běžné i kapitálové výdaje v kapitole 01 - Rozvoj obce, v kapitole 05 - 
Zdravotnictví a sociální oblast a v kapitole 08 - Hospodářství. Ve svém úvodním slově se věnoval zejména klíčovým 
projektům v jednotlivých svěřených kompetencích. Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za 
úvodní slovo a otevřel diskuzi, do které se přihlásil Ing. O. Martan, Ing. J. Nouza a Mgr. et Mgr. J. Michálek s dotazem 
na konkrétní akce týkající se ZZS. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval a předal slovo radnímu hl. m. Prahy Bc. L. Hadravovi, který 
přiblížil navrhované běžné i kapitálové výdaje v jemu svěřené kapitole 07 - Bezpečnost. Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. 
M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvodní slovo a otevřel diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil a proto přešel k dalšímu 
úvodnímu slovu a předal slovo radnímu hl. m. Prahy Ing. K. Grabein Procházkovi, který představil jemu svěřené 
výdaje v kapitole 08 - Hospodářství. V další části svého úvodu se věnoval podrobněji jednotlivých kapitálovým 
výdajům. Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvodní slovo a otevřel diskuzi, do které se 
přihlásil Mgr. et Mgr. J. Michálek s dotazem na možné rozdělení plánu hospodářské činnosti na objekty provozované 
komerčně a na objekty, které jsou provozovány v jiném režimu.  
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, ukončil diskuzi a předal slovo radnímu hl. m. Prahy J. Wolfovi, který ve 
stručnosti představil jemu svěřené běžné i kapitálové výdaje v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch a kapitole 08 - 
Hospodářství. Podrobněji se věnoval významnému navýšení v oblasti grantové politiky hl. m. Prahy v jemu svěřených 
kompetencích. Dále se pak věnoval podrobně kapitálovým výdajům včetně důvodů pro jejich zařazení. Předseda VF 
ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvodní slovo a otevřel diskuzi, do které se přihlásil Ing. J. Haramul, 
Ing. O. Martan a Mgr. et Mgr. J. Michálek s upřesňujícími dotazy na konkrétní akce. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, ukončil diskuzi a předal slovo zástupkyni ředitelky MHMP Ing. Z. 
Javornické, která představila přítomným obsah návrhu rozpočtu běžných i kapitálových výdajů svěřených primátorce 
hl. m. Prahy A. Krnáčové v kapitole 08 - Hospodářství a kapitole 09 - Vnitřní správa a dále obsah návrhu rozpočtu 
svěřeného ředitelce MHMP JUDr. M. Děvěrové, MPA, v kapitole 09 - Vnitřní správa. Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. 
Ludvík, MBA, poděkoval za úvodní slovo a otevřel diskuzi, do které se přihlásil Mgr. et Mgr. J. Michálek a R. Nepil s 
upřesňujícími dotazem na akce INF MHMP.   
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, ukončil diskuzi a otevřel otázku návrhů usnesení, o kterých dal 
odděleně hlasovat. 
Pozměňovací návrhy Ing. Ladislava Kose k bodu 2.: 
1) Výbor finanční Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy, aby Radě hl. m. Prahy uložilo 
přijmout dar od České pirátské strany ve výši 10 tis. Kč na vymáhání škod po vedení hl. m. Prahy v souvislosti s 
kauzou Opencard a zapracovat ho do rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 - neschváleno v poměru hlasů 1 
pro, 0 proti, 6 se zdrželo 
2) Výbor finanční Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy, aby snížilo celkové náklady 
investiční akce „Dům u Minuty“ z částky 900 000 tis. Kč na reálnou částku - neschváleno v poměru hlasů 1 pro, 0 
proti, 6 se zdrželo 
Závěrečné hlasování - původní předložený návrh usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0047 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4861 v předloženém znění 

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

3. Návrh dílčí redukce závazkového portfolia vlastního HMP - snížení celkové výše zadlužení 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 

Usnesení č. U-VF-0048 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4453 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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4. Návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečnými přiznáními k dani z příjmů právnických osob hl. 
m. Prahy a k vratkám 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 důvody, které vedly k předložení  tisku, týkajícího se 
návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečnými přiznání k dani z příjmů právnických osob hl. m. 
Prahy a k vratkám podílů na dodatečné 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-0049 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4866 v předloženém znění 

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

5. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Nebušice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP 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 seznámila VF ZHMP s obsahem předloženého materiálu, týkajícího se 
návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Nebušice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 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-0050 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4816 v předloženém znění 

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

6. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 MČ Praha 22 na 
nákup pozemků pro park Pitkovické rybníky 

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 důvody, které vedou k předložení tisku, týkajícího  se 
návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 MČ Praha 22 na nákup 
pozemků pro park Pitkovické rybníky.  
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. P. Paneš, Ph.D, Ing. Z. Javornická. Byl řešen upřesňující dotaz na budoucí 
vybudování parku a na to, který subjekt bude tuto akci financovat. 

Usnesení č. U-VF-0051 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4789 v předloženém znění 

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

 

 



 

TED 8.1.0.2 Strana 6 
 

7. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Počernice 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 seznámila VF ZHMP s obsahem tisku, týkajícího se návrhu na poskytnutí 
návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Počernice z rozpočtu hlavního města 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-0052 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4806 v předloženém znění 

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

8. Návrh na změnu účelu poskytnuté investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha - Kunratice a 
návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Kunratice z rozpočtu hlavního města Prahy na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 

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 návrhu na změnu účelu 
poskytnuté investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha - Kunratice a návrhu na poskytnutí účelové 
investiční dotace městské části Praha - Kunratice z rozpočtu hlavního města Prahy na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP. 
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-0053 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4813 v předloženém znění 

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

9. Návrh na změnu charakteru části dotace poskytnuté MČ Praha 13 v roce 2015 a ponechané k využití na rok 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 seznámila VF ZHMP s obsahem tisku, jehož podstatou je návrh na změnu 
charakteru části dotace poskytnuté MČ Praha 13 v roce 2015 a ponechané k využití na rok 2016.  
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-0054 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4714 v předloženém znění 

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

10. Návrh na změnu charakteru poskytnutých účelových investičních dotací na podporu projektů rozvoje městské 
zeleně  MČ Praha - Dolní Chabry a MČ Praha - Koloděje na neinvestiční účelové dotace 

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 předloženého návrhu na změnu charakteru 
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poskytnutých účelových investičních dotací na podporu projektů rozvoje městské zeleně MČ Praha - Dolní Chabry a 
MČ Praha - Koloděje na neinvestiční účelové dotace. 
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-0055 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4814 v předloženém znění 

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

11. Návrh na změnu účelu a charakteru části finančních prostředků ponechaných k čerpání v roce 2016 MČ Praha 21 

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 důvody, které vedly ke zpracování a předložení tisku, 
týkajícího se návrhu na změnu účelu a charakteru části finančních prostředků ponechaných k čerpání v roce 2016 MČ 
Praha 21. 
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-0056 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4874 v předloženém znění 

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

12. Návrh na změnu účelu a charakteru části poskytnuté neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy 
MČ Praha - Březiněves 

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, jehož podstatou je návrh na změnu 
účelu a charakteru části poskytnuté neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha - 
Březiněves.  
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-0057 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4887 v předloženém znění 

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

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel poslední bod jednání, do kterého se přihlásila Ing. Z. Javornická - 
zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku s informací o dodatečně připravovaném materiálu, který 
se týká MČ Praha - Čakovice, dále Ing. O. Martan s technickým dotazem na MHMP a konečně zastupitel Mgr. et Mgr. J. 
Michálek s dotazem na další působení předsedy výboru ve funkci. 

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

Čas ukončení: 16:06 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Jiří Haramul, 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 

 


