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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 15. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 25. 4. 2016 ve 14:00 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, PhDr. Lukáš Kaucký, Viktor 

Mahrik, Ing. Ondřej Martan, Radomír Nepil, Ing. Jiří Nouza, Ing. Patrik Paneš, Ph.D.  

Omluveni: Ing. Jiří Hrabák  

Nepřítomni:   

Hosté: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky hl.m. Prahy, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně 
ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku , Petr Dolínek, náměstek primátorky 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 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. Problematika participativního rozpočtování 

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

4. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z neúčelové rezervy - kap. 1016 MČ Praha - Zličín 

5. Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2015 a 
let minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2016 

6. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Libuš z rozpočtu hlavního města Prahy 

7. Různé 

7.1. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 MČ Praha - Běchovice na akci č. 80038 
PD a rekonstrukce objektu Kulturní památka Stará pošta 

7.2. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 MČ Praha - Běchovice na akci č. 80038 
PD a rekonstrukce objektu Kulturní památka Stará pošta 

7.3. Rozpočtové krytí investiční akce č. 40766 "Výst. vratné rampy Vyskočilova" 

 
K jednotlivým bodům programu: 
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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. J. Haramula. 

Usnesení č. U-VF-0119 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 25. 4. 2016 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Ing. Jiřího Haramula 

přijato, pro: 8, 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. Ve svém slově 
informoval o žádosti J. Wolfa - člena Rady hl. m. Prahy o dodatečné projednání tisků v bodě Různé a o žádosti P. 
Dolínka - náměstka primátorky hl. m. Prahy o zajištění finančních prostředků pro TSK. Vzhledem k tomu, že nebyly k  
programu žádné připomínky, ani další pozměňovací návrhy, dal hlasovat o upřesněném programu jednání. 

Usnesení č. U-VF-0120 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 25. 4. 2016 v upřesněném znění 

přijato, pro: 8, 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, konaného dne 22. 2. 2016. Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, přistoupil 
ihned k hlasování o usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0121 

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. 2. 2016 v předloženém znění 

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

2. Problematika participativního rozpočtování 

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 problematikou 
participativního rozpočtování v podmínkách 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. 
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Usnesení č. U-VF-0122 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

tisk Z-4277 v předloženém znění 

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

3. Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Ďáblice 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 následujícímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. 
Kislingerové, CSc. - náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta představila VF ZHMP a podrobně seznámila přítomné s 
předloženým tiskem, týkajícím se poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Ďáblice 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-0123 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4196 v předloženém znění 

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

4. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z neúčelové rezervy - kap. 1016 MČ Praha - Zličín 

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, týkajícím se poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z neúčelové rezervy - 
kap. 1016 městské části Praha - Zličín. 
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-0124 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4230 v předloženém znění 

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

5. Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2015 a let 
minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 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 přítomné velmi podrobně seznámila s tiskem řešícím ponechání 
nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2015 a let minulých a 
jejich využití ke stejnému účelu v roce 2016. Mimo jiné sdělila přítomným tři hlavní důvody, které vedou příspěvkové 
organizace k nečerpání finančních prostředků, a to zejména: 1) finanční prostředky jsou poskytnuty příliš pozdě na 
to, aby mohly být dle všech pravidel vyčerpány, 2) akce, na kterou jsou prostředky poskytnuty, je pozastavena, 
například odvoláním se uchazečů ve výběrovém řízení, a 3) akce pokračuje i v dalším roce. 
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-0125 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4225 v předloženém znění 

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

6. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Libuš z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k šestému 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 - Libuš 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-0126 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4258 v předloženém znění 

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

7. Různé 

 

7.1. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 MČ Praha - Běchovice na akci č. 80038 PD 
a rekonstrukce objektu Kulturní památka Stará pošta 

Předkladatel: radní Wolf 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel poslední bod jednání, do kterého byl dodatečně na žádost J. 
Wolfa - člena Rady hl. m. Prahy zařazen k projednání tisk R-21630 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z 
rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 MČ Praha - Běchovice na akci č. 80038 PD a rekonstrukce objektu Kulturní 
památka Stará pošta. Z důvodu nepřítomnosti předkladatele tisku, J. Wolfa - člena Rady hl. m. Prahy, požádal 
předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, o úvodní slovo Ing. Z. Javornickou - zástupkyni ředitelky Magistrátu hl. 
m. Prahy pro sekci finanční a správy majetku. Ta omluvila nepřítomnost předkladatele a krátce informovala VF ZHMP 
o důvodu předkladu a obsahu předloženého i následujícího materiálu. V rámci projednávání obou materiálů zároveň 
dále požádal o úvodní slovo člen VF ZHMP a starosta MČ Praha Běchovice - Ing. O. Martan. Ten ve svém úvodním 
slově sdělil důvody, které vedly městskou část k podání žádosti o investiční dotaci. Popsal velmi podrobně důležitost 
rekonstrukce historického objektu pro MČ Praha - Běchovice a její občany. Informoval také, že první předložený tisk 
(R-21630) je technický tisk, ve kterém hl. m. Praha uvolňuje finanční prostředky směrem k MČ Praha - Běchovice. 
Druhý tisk (R-21282) řeší další financování rekonstrukce ze zdrojů hl. m. Prahy. Dále Ing. O. Martan informoval o 
neúspěšných předchozích žádostech MČ Praha - Běchovice směrem k ministerstvům, fondům EU i Norským fondům.  
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k oběma materiálům. Do diskuze 
se přihlásili Ing. J. Haramul, Ing. J. Nouza a Ing. O. Martan. V diskuzi byly vzneseny některé doplňující dotazy k celé 
akci "Rekonstrukce objektu Kulturní památka Stará pošta". Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. 
Ludvík, MBA, hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0127 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

tisk R-21630 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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7.2. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 MČ Praha - Běchovice na akci č. 80038 PD 
a rekonstrukce objektu Kulturní památka Stará pošta 

Předkladatel: radní Wolf 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, dal v návaznosti na předchozí diskusi hlasovat o předloženém návrhu 
usnesení k druhému dozařazenému tisku J. Wolfa - člena Rady hl. m. Prahy - R-21282 k návrhu na poskytnutí účelové 
investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 MČ Praha - Běchovice na akci č. 80038 PD a rekonstrukce 
objektu Kulturní památka Stará pošta. 

Usnesení č. U-VF-0128 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

tisk R-21282 v předloženém znění 

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

7.3. Rozpočtové krytí investiční akce č. 40766 "Výst. vratné rampy Vyskočilova" 

Předkladatel: náměstek primátorky Dolínek 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k další části bodu Různé a k žádosti P. Dolínka - náměstka 
primátorky hl. m. Prahy, který se obrátil na VF ZHMP se žádostí o zajištění finančních prostředků pro TSK hl. m. Prahy 
prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy s cílem vybudovat vratnou rampu, která bude zajišťovat odbočení z ulice 
Vyskočilova směr od Michelské na ulici 5. května směr D1. Z důvodu nepřítomnosti P. Dolínka - náměstka primátorky 
hl. m. Prahy se na výzvu předsedy VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvíka, MBA, ujal úvodního slova tajemník VF ZHMP Ing. 
P. Paneš, Ph.D. Ten seznámil přítomné s obsahem předkládané žádosti i s možným řešením prostřednictvím rozpočtu 
hl. m. Prahy. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi. V průběhu diskuze se dostavil P. 
Dolínek - náměstek primátorky hl. m. Prahy a doplnil úvodní slovo jak o podrobné stavebnětechnické informace, tak 
o širší dopravní souvislosti. Do diskuze se přihlásili předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, PhDr. L. Kaucký, 
Ing. O. Martan, P. Dolínek - náměstek primátorky hl. m. Prahy, prof. Ing. E. Kislingerová, CSc. - náměstkyně 
primátorky hl. m. Prahy, Ing. J. Nouza a Ing. J. Haramul. V diskuzi byly řešeny podrobné dotazy k projednávané 
problematice. Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0129 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

náměstkovi primátorky hl. m. Prahy Petru Dolínkovi předložit Radě hl. m. Prahy návrh rozpočtového krytí 
investiční akce č. 40766 „Výst. vratné rampy Vyskočilova“ na vrub investiční akce č. 42467 „Neúčelová 
investiční rezerva“ 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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Do závěru posledního bodu jednání se s krátkou informací o programu příštího jednání VF ZHMP přihlásil Ing. P. Paneš, 
Ph.D.  

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

Čas ukončení: 14:57 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Jiří Haramul, určený člen ZHMP - ÚPD  

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 

 


