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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 1. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 10. 12. 2018 ve 14:00 hod. 

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

     

 
Přítomni: Mgr. Radek Vondra, Mgr. Ing. Jaromír Beránek, Doc.Ing.Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Ing. Pavel Hájek, 

Martin Kos, Ing. Patrik Nacher, RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Tomáš Portlík, Ing.  Martin Prokop , Ing.  
Petr Stuchlík, Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., Ing. Patrik Paneš, Ph.D.  

Omluveni:   

Nepřítomni:   

Hosté: náměstek primátora Vyhnánek, , zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku   

Jednání řídil: Mgr. Radek Vondra, předseda Výboru finančního ZHMP      
 

Text zahájení: 

Jednání se dále zúčastnili zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy, zástupci tisku a veřejnost. 

Čas zahájení: 14.08 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 minulého jednání VF ZHMP 

2. Návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. 
Prahy na rok 2019, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2019 městským 
částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2024 

3. Revokace usnesení Zastupitelstva HMP č. 23/13 ze dne 26. 1. 2017 k návrhu Pravidel pro poskytování dotací z 
investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2017 

4. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2018 

5. Různé 

5.1. Termínový kalendář jednání VF ZHMP 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

 

1.1. Ověřovatel zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
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Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přivítal přítomné, konstatoval, že VF ZHMP je usnášeníschopný, a navrhl 
ověřovatelem zápisu členku VF ZHMP paní RNDr. J. Plamínkovou. 

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 10. 12. 2018 členku Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy paní RNDr. Janu Plamínkovou 

přijato, pro: 9, 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. Zároveň požádal přítomné členy o krátké představení se. Po úvodním 
seznámení a vzhledem k tomu, že byl návrh programu bez připomínek, přistoupil předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra 
neprodleně k hlasování. 

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 10. 12. 2018 v předloženém znění 

přijato, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

1.3. Zápis z minulého 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, přistoupil k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0003 

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 3. 9. 2018 v předloženém znění 

přijato, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

2. Návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy 
na rok 2019, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2019 městským částem hl. m. 
Prahy a střednědobého výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2024 

Předkladatel: náměstek primátora Vyhnánek 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten přítomné formou prezentace podrobně seznámil s obsahem a strukturou předloženého 
návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019, finančních vztahů hl. m. Prahy na rok 2019, rozdělení příspěvku 
na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2019 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu hl. 
m. Prahy do roku 2024. Velmi detailně se věnoval zdrojům, ale i plánovaným výdajům. V další části úvodního slova 
představil běžné i kapitálové výdaje včetně navrhovaných rezerv a důvodů pro jejich vytvoření a v neposlední řadě 
seznámil přítomné s plánem finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za obsáhlé úvodní slovo a otevřel diskuzi. Do té se přihlásil Mgr. T. 
Portlík, předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra, Ing. P. Stuchlík, Ing. Z. Javornická, P. Vyhnánek, M.A., náměstek 
primátora hl. m. Prahy, M. Kos, doc. MUDr. B. Svoboda, CSc., Ing. P. Nacher. V diskuzi byla probírána faktická i 
politická stanoviska k navrhovanému tisku. Byly předkládány důvody pro zpracování návrhu tisku v předložené 
podobě. Dále byly představovány priority koalice pro příští volební období.  
Po ukončení diskuze dal předseda Mgr. R. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0004 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6891 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 3, mimo místnost: 0 

3. Revokace usnesení Zastupitelstva HMP č. 23/13 ze dne 26. 1. 2017 k návrhu Pravidel pro poskytování dotací z 
investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2017 

Předkladatel: náměstek primátora Vyhnánek 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné podrobně s obsahem navrhované revokace usnesení Zastupitelstva 
HMP č. 23/13 ze dne 26. 1. 2017 k návrhu Pravidel pro poskytování dotací z investiční rezervy pro městské části hl. 
m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2017.  
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto neprodleně přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0005 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6911 v předloženém znění 

přijato, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

4. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2018 

Předkladatel: náměstek primátora Vyhnánek 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné podrobně s obsahem zprávy o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. - 3. 
čtvrtletí 2018. Detailně se věnoval příjmům, běžným i kapitálovým výdajům.  
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto neprodleně přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0006 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

tisk Z-6893 v předloženém znění 

přijato, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

5. Různé 

 

 

Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k bodu "Různé", do kterého se přihlásil Ing. P. Stuchlík a přednesl vzkaz od 
prof. Ing. E. Kislingerové, CSc., která vyjádřila jeho prostřednictvím znepokojení nad vyjádřením představitelů hl. m. Prahy, 
týkajícím se zadlužení hl. m. Prahy. Do krátké diskuze nad vzneseným tématem se přihlásil předseda VF ZHMP Mgr. R. 
Vondra, P. Vyhnánek, M.A., náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. P. Nacher, Ing. P. Stuchlík. Po vyčerpání diskuze 
předložil Ing. P. Stuchlík návrh usnesení VF ZHMP: 

"VF ZHMP vyzývá primátora hl. m. Prahy MUDr. Z. Hřiba, aby vysvětlil svá tvrzení v pořadu Otázky Václava Moravce dne 9. 
12. 2018 o předluženosti hl. m. Prahy, a to do středy 12. 12. 2018."    

Hlasování: usnesení nepřijato, pro: 4, proti: 3, zdržel se: 4, mimo místnost: 0. 
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S dalším příspěvkem do bodu "Různé" se přihlásil M. Kos, a to se žádostí týkající se predikce vnitřní zadluženosti na 
infrastruktuře v oblasti kapitálových výdajů. Také požádal o možnost vytvoření pomocného materiálu, který by vysvětlil 
terminologii používanou v předkládaných materiálech. 

5.1. Termínový kalendář jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 

Na úplný závěr vystoupil předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra a ve spolupráci s tajemníkem VF ZHMP Ing. P. Panešem, 
Ph.D., představil možnosti termínového kalendáře jednání VF ZHMP. 

 

Čas ukončení: 15.16 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: RNDr. Jana Plamínková, členka 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 

 


