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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 2. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 25. 2. 2019 ve 14:00 hod. 

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

     

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

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

Omluveni:   

Nepřítomni:   

Hosté: Pavel Vyhnánek, M.A., náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele 
MHMP pro Sekci finanční a správy majetku, MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy, doc. Ing. arch. 
Petr Hlaváček, I. náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc., náměstek 
primátora hl. m. Prahy, Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy, Mgr. Milena Johnová, radní 
hl. m. Prahy, Mgr. Jan Chabr, radní hl. m. Prahy, PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., radní hl. m. Prahy, 
MgA. Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy, Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy   

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

Text zahájení: 

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

Čas zahájení: 14.05 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 na úpravu schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy za účelem rozpuštění rezerv dle usnesení 
Zastupitelstva HMP č. 2/18 ze dne 13. 12. 2018 

3. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Lipence na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

4. Návrh na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 13 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 

5. Návrh na dodatečnou změnu účelu části finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 1 k čerpání v roce 2018 

6. Návrh záměny zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 

7. Pravidla pro poskytování dotací z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy na rok 2019 

8. Termínový kalendář zasedání Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy na I. pololetí 2019 

9. Různé 
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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 členku VF ZHMP paní RNDr. J. Plamínkovou. 

Usnesení č. U-VF-0008 

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. 2. 2019 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. Vzhledem k tomu, že byl návrh programu bez připomínek, přistoupil předseda 
VF ZHMP Mgr. R. Vondra neprodleně k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0009 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 25. 2. 2019 v předloženém znění 

přijato, pro: 9, 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-0010 

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 10. 12. 2018 v předloženém znění 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

2. Návrh na úpravu schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy za účelem rozpuštění rezerv dle usnesení 
Zastupitelstva HMP č. 2/18 ze dne 13. 12. 2018 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten formou prezentace představil přítomným navrhované rozdělení rezerv vyplývající z úkolu 
daného RHMP ze strany ZHMP. Velmi detailně se věnoval jak zdrojům, tak i plánovaným úsporám v běžných výdajích 
a navrhovaným kapitálovým výdajům. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za obsáhlé úvodní slovo a předal slovo primátorovi hl. m. Prahy MUDr. 
Z. Hřibovi, který představil návrh na kapitálové výdaje roku 2019 v jeho gesci. Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra 
poděkoval a otevřel diskuzi, do které se přihlásil předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra, Mgr. T. Portlík, Ing. P. Stuchlík, 
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M. Kos, P. Vyhnánek, M.A., MUDr. Z. Hřib. V diskuzi byly řešeny jak doplňující otázky týkající se investičních akcí v 
gesci primátora hl. m. Prahy MUDr. Z. Hřiba, tak doplňující dotazy týkající se příjmů rozpočtu hl. m. Prahy.    
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poté ukončil diskuzi a předal slovo doc. Ing. arch. P. Hlaváčkovi, I. náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy, který seznámil přítomné s obsahem plánovaných kapitálových výdajů v jemu svěřených 
kompetencích. Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi, do které se přihlásila RNDr. J. 
Plamínková s doplňujícím dotazem. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poté ukončil diskuzi a předal slovo Mgr. M. Johnové, radní hl. m. Prahy, která 
seznámila přítomné s návrhem na úpravu rozpočtu jí svěřených kapitálových výdajů. Předseda VF ZHMP Mgr. R. 
Vondra poděkoval a otevřel diskuzi, do které se přihlásil předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra, Mgr. T. Portlík, Mgr. M. 
Johnová. V diskuzi byly řešeny jak faktické, tak politické připomínky a návrhy k projednávanému tématu. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poté ukončil diskuzi a předal slovo Ing. P. Hlubučkovi, náměstkovi primátora hl. 
m. Prahy, který se podrobně věnoval stavbám v jemu svěřených kapitolách a vyjádřil připravenost v diskuzi 
odpovídat na doplňující otázky. Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi, do které se přihlásil 
Mgr. T. Portlík, M. Kos, P. Vyhnánek, M.A., Ing. P. Hlubuček, Ing. P. Paneš, Ph.D. V diskuzi byly řešeny jak doplňující 
dotazy, tak postoje a přístupy k obsahu a rozsahu akcí v projednávaných kapitolách. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poté ukončil diskuzi a předal slovo Ing. A. Scheinherrovi, MSc., Ph.D., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy, který představil kapitálové výdaje a nastavené priority v jemu svěřené kapitole 03 - Doprava. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi, do které se přihlásil Mgr. T. Portlík, předseda VF 
ZHMP Mgr. R. Vondra, Ing. A. Scheinherr, MSc., Ph.D., RNDr. J. Plamínková. V diskuzi byly řešeny jak faktické, tak 
politické priority a připomínky k projednávané kapitole, včetně predikce možností čerpání v rámci projednávané 
úpravy rozpočtu. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poté ukončil diskuzi a předal slovo Mgr. J. Chabrovi, radnímu hl. m. Prahy, který 
ve svém slově představil přítomným podrobně formou prezentace navrhované kapitálové výdaje v jemu svěřené 
kapitole. Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi, do které se přihlásil předseda VF ZHMP 
Mgr. R. Vondra, RNDr. J. Plamínková, P. Vyhnánek, M.A., Mgr. J. Chabr. V diskuzi byla řešena témata týkající se 
majetku včetně reálného odhadu možností v oblasti čerpání kapitálových výdajů ve svěřené kapitole. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poté ukončil diskuzi a předal slovo PhDr. Mgr. V. Šimralovi, Ph.D. et Ph.D., 
radnímu hl. m. Prahy, který poděkoval za slovo a představil navrhované kapitálové výdaje v kapitole 04 - Školství, 
mládež a sport. Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi, do které se přihlásil Mgr. T. Portlík, 
M. Kos, Ing. M. Prokop, P. Vyhnánek, M.A.  V diskuzi byly řešeny doplňující dotazy k projednávané kapitole, dále byly 
řešeny rezervy pro městské části a způsob jejich rozdělování včetně časových harmonogramů. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poté ukončil diskuzi a předal slovo MgA. H. Třeštíkové, radní hl. m. Prahy, která 
detailně seznámila přítomné s obsahem kapitálových výdajů v jí svěřených kompetencích. Předseda VF ZHMP Mgr. R. 
Vondra poděkoval a otevřel diskuzi, do které se přihlásila RNDr. J. Plamínková s doplňujícím dotazem a také P. 
Vyhnánek, M.A., s poznámkou. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poté ukončil diskuzi a předal slovo A. Zábranskému, radnímu hl. m. Prahy, který 
představil kapitálové výdaje v jeho kompetenci. Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval a otevřel diskuzi, do 
které se přihlásil Ing. P. Hájek s doplňujícím dotazem.  
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poté ukončil diskuzi a přistoupil k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0011 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7020 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 3, mimo místnost: 0 

3. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Lipence na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
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 návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace 
MČ Praha - Lipence na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 
Prahy. 
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. 
 
 



 

TED 8.2.5.1 Strana 4 
 

Usnesení č. U-VF-0012 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6961 v předloženém znění 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

4. Návrh na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 13 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018  

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
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 návrhu na změnu charakteru části investiční 
dotace poskytnuté MČ Praha 13 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018. 
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-0013 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6950 v předloženém znění 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

5. Návrh na dodatečnou změnu účelu části finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 1 k čerpání v roce 2018 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
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 návrhu na dodatečnou změnu účelu části 
finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 1 k čerpání v roce 2018. 
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-0014 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6974 v předloženém znění 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

6. Návrh záměny zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
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 návrhu záměny zdrojů v rámci schváleného 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019. 
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-0015 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6997 v předloženém znění 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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7. Pravidla pro poskytování dotací z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy na rok 2019 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
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 pravidel pro poskytování dotací z investiční 
rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019. 
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-0016 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

usnesení Rady hl. m. Prahy č. 93 ze dne 28. 1. 2019 v přeloženém znění 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

8. Termínový kalendář zasedání Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy na I. pololetí 2019 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., tajemníkovi VF 
ZHMP. Ten seznámil přítomné podrobně s termínovým kalendářem zasedání Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. 
Prahy na I. pololetí 2019 a z toho vyplývajícími termíny jednání VF ZHMP (18. 3., 23. 4., 20. 5. a 17. 6. 2019). 
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-0017 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3063 ze dne 11. 12. 2018 v přeloženém znění 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

9. Různé 

 

Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k bodu "Různé", do kterého se přihlásil jen tajemník VF ZHMP Ing. P. Paneš, 
Ph.D., a informoval přítomné o existenci tisku Z-7005, který byl ten den schválen na jednání RHMP a bude předložen na 
nejbližší zasedání ZMHP.  

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

Čas ukončení: 16.10 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 

 


