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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 1. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 23. 5. 2016 ve 14:00 hod. 

Malá zasedací místnost Rady HMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: JUDr.Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Ing. Jiří Haramul, Ing. Jiří Hrabák, Ing. Ladislav Kos, Ing. Ondřej Martan, 

Radomír Nepil, Ing. Jiří Nouza, Ing. Patrik Paneš, Ph.D.  

Omluveni: RNDr. Jana Plamínková, PhDr. Lukáš Kaucký  

Nepřítomni:   

Hosté: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky hl.m. Prahy, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně 
ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku, PhDr. Ivan Duškov, Institut plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy   

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

Text zahájení: 

Jednání se zúčastnili také zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy, zástupci sdělovacích prostředků, veřejnost a zástupci 
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 

Čas zahájení: 14:03 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. Jednací řád výborů ZHMP 

1.4. Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP 

2. Strategický plán hl. m. Prahy 

3. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 MČ Praha 22 na akci "Navýšení 
kapacity ZŠ U Obory" 

4. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Štěrboholy z rozpočtu hlavního města Prahy 

5. Různé 

5.1. Termínový kalendář jednání VF ZHMP 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 
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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 R. Nepila. 

Usnesení č. U-VF-0001 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 23. 5. 2016 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Radomíra Nepila 

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 JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, představil přítomným program jednání VF ZHMP.  Vzhledem k tomu, 
že nebyly k programu žádné připomínky, ani pozměňovací návrhy, dal hlasovat o předloženém programu jednání. 

Usnesení č. U-VF-0002 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 23. 5. 2016 v předloženém znění 

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

1.3. Jednací řád výborů ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D. Ten v krátkém úvodu představil 
přítomným jednací řád výborů ZHMP a okomentoval navržené drobné úpravy vyplývající ze zažitých zvyklostí při 
jednání VF ZHMP. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl připomínky, předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, 
přistoupil k hlasování o usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0003 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

platný Jednací řád výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy ve znění přílohy č. 1 k usnesení Zastupitelstva hl. 
m. Prahy č. 9/106 ze dne 10. 9. 2015 

I I .   s o u h l a s í  s  t í m ,  ž e  

1.  pro jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy bude platit omezení řečnické doby v rámci 
diskuse k projednávaným bodům jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to u členů 
Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy na 3 minuty a u ostatních diskutujících na 1 minutu 

2.  pro členy Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy nebude platit omezení dvou vystoupení k témuž 
projednávanému bodu jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy 

3.  během jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy bude pořizován audiozáznam pro potřeby 
vyhotovení zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy 

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



 

TED 8.0.7.8 Strana 3 
 

1.4. 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 ze 
zasedání VF ZHMP, konaného dne 25. 4. 2016. Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, přistoupil ihned k 
hlasování o usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0004 

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 25. 4. 2016 v předloženém znění 

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

2. Strategický plán hl. m. Prahy 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo PhDr. I. Duškovovi - řediteli 
sekce strategií a politik Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Ten uvedl představení aktualizace 
Strategického plánu hl. m. Prahy a předal slovo kolegům, Ing. arch. L. Makovskému - specialistovi projektů města 
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a Ing. P. Peřinkovi - vedoucímu kanceláře strategie a rozvoje 
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Ti velmi podrobně představili přítomným jednotlivé priority, cíle 
a vize představovaného strategického plánu. Zabývali se i možnými zdroji financování rozvoje hl. m. Prahy. V 
závěrečné části jejich vystoupení byla velmi podrobně vysvětlena metodika a postup zpracování předloženého 
materiálu.  
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi. Do diskuze se přihlásili Ing. O. 
Martan, Ing. J. Haramul, Ing. J. Nouza, předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, a PhDr. I. Duškov. V diskuzi byly 
vzneseny některé doplňující dotazy k celé problematice. Zejména bylo řešeno konkrétní zadání od RHMP, stejně jako 
případná odpovědnost za realizaci jednotlivých navrhovaných rozvojových kroků. Dále byly prezentovány názory na 
Strategický plán hl. m. Prahy a jeho naplňování. V diskuzi se také probírala tématika dopravy a budoucí způsoby 
řešení vysokého dopravního zatížení hl. m. Prahy, jako centra České republiky, v kontextu rozvoje ostatních částí 
republiky, zejména však Středočeského kraje. Na závěr byly krátce diskutovány možné budoucí změny v 
předloženém materiálu. 
Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M.Ludvík, MBA, hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0005 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

materiál Strategický plán hl. m. Prahy - návrhová část - aktualizace 2016 v předloženém znění 

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

3. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 MČ Praha 22 na akci "Navýšení kapacity 
ZŠ U Obory" 

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 představila VF ZHMP a podrobně seznámila přítomné s obsahem 
předloženého tisku, týkajícího se poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 MČ Praha 
22 na akci "Navýšení kapacity ZŠ U Obory". 
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. 
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Usnesení č. U-VF-0006 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4357 v předloženém znění 

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

4. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Štěrboholy z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k následujícímu bodu a předal slovo opět prof. Ing. E. 
Kislingerové, CSc. - náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta představila VF ZHMP a podrobně seznámila přítomné s 
předloženým tiskem, týkajícím se poskytnutí návratné finanční výpomoci městské části Praha - Štěrboholy 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 s 
krátkým doplňujícím dotazem přihlásil Ing. O. Martan, na který reagovala Ing. Z. Javornická - zástupkyně ředitelky 
Magistrátu hl. m. Prahy pro sekci finanční a správy majetku. Následně dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, 
MBA,  hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0007 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4332 v předloženém znění 

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

5. Různé 

 

5.1. Termínový kalendář jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel poslední bod jednání, ve kterém požádal o slovo člen VF ZHMP 
Ing. O. Martan. Ten ve svém vystoupení seznámil VF ZHMP s realitou při čerpání zdrojů z fondů EU na revitalizaci 
zeleně a požádal o to, aby hl. m. Praha zvážilo podporu spočívající v uvolnění finančních prostředků z rozpočtové 
rezervy právě na projekty související s revitalizací zeleně.  
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za podnět a otevřel k němu diskuzi, do které se přihlásila 
Ing. Z. Javornická - zástupkyně ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy pro sekci finanční a správy majetku, Ing. O. Martan, 
předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, a R. Nepil. V diskuzi byla podrobně probírána tématika péče o zeleň 
na území hl. m. Prahy, a to včetně historické snahy sjednotit údržbu pod jednu organizaci, jak v teorii, tak v 
praktických zkušenostech. Na závěr diskuse k podnětu byly představeny potřeby a z nich vycházející priority kvalitní 
péče o zeleň na území hl. m. Prahy. 
Po projednání vzneseného podnětu předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, v souladu se schváleným 
programem jednání předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., který představil termínový kalendář jednání VF ZHMP. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil, a 
proto nechal hlasovat o návrhu usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0008 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

termínový kalendář zasedání Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy na II. pololetí 2016 uvedený v 
příloze č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 829 ze dne 12. 4. 2016 

I I .   s o u h l a s í  s  t í m ,  ž e  

jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy se budou konat zpravidla v pondělí před jednáním 
Zastupitelstva hl. m. Prahy od 14:00 hod. v Malé zasedací místnosti Rady hl. m. Prahy 

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

 

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

Čas ukončení: 15:23 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Radomír Nepil, člen ZHMP Nepil  

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 

 


