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Důvodová zpráva 
 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh usnesení, kterým bere na vědomí stanoviska městských 
částí hl. m. Prahy k návrhu finančních vztahů (FVz) k městským částem hl. m. Prahy (MČ 
HMP) z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 schválenému Zastupitelstvem hl. m. Prahy 
usnesením č. 10/105 dne 5. 11. 2015 a zápis z projednání těchto stanovisek s městskými 
částmi Magistrátem HMP. 
 
Odbor rozpočtu v souladu se Statutem hl. m. Prahy a usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2715 ze 
dne 10. 11. 2015 informoval starostky a starosty MČ HMP o schváleném návrhu FVz k MČ 
HMP z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 a upozornil je na možnost předložení stanoviska 
MČ HMP k předmětnému návrhu FVz ve smyslu § 6 Statutu hl. m. Prahy na projednávání 
stanovisek MČ HMP se zástupci MHMP dne 19. 11. 2015.  
 
Projednávání stanovisek k návrhu FVz k MČ HMP na rok 2016 se zúčastnili zástupci 12 
městských částí hl. m. Prahy viz. prezenční listina z projednávání, která je přílohou zápisu 
z projednávání uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Devět městských částí HMP (Praha 
2, Praha 3, Praha 4, Praha 22, Praha – Ďáblice, Praha – Libuš, Praha – Nedvězí, Praha – 
Slivenec, Praha - Velká Chuchle) vyjádřilo souhlas se schváleným návrhem FVz k MČ HMP 
na rok 2016 a 3 městské části HMP ( Praha 8, Praha 12, Praha – Královice) uplatnily 
nesouhlasné stanovisko.  
 
Stanoviska k návrhu FVz na r. 2016 od MČ Praha 4, Praha 8, Praha – Královice, Praha – 
Nedvězí, která byla na projednávání s Magistrátem HMP předložena v písemné podobě, jsou 
uvedena v příloze č. 1 k důvodové zprávě.  
 
Zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správu majetku sdělila zástupcům MČ HMP 
v rámci projednávání jejich stanovisek k návrhu FVz k MČ na r. 2016 dne 19. 11. 2015, že 
Magistrát hl. m. Prahy, ačkoli je Statutem hl. m. Prahy povinován projednat s MČ HMP jejich 
stanoviska, nemůže požadavkům na změnu návrhu FVz k MČ na r. 2016, který schválilo 
Zastupitelstvo HMP, vyhovět s tím, že informace o stanoviscích MČ a jejich projednání bude 
předložena Radě hl. m. Prahy viz. zápis z projednávání, který je uveden v příloze č. 2 
důvodové zprávy.  Současně byli zástupci MČ HMP upozorněni, že pokud nesouhlasí 
s výsledkem projednání svého stanoviska mohou v souladu se Statutem hl. m. Prahy uplatnit 
písemné námitky, které budou předloženy RHMP eventuelně ZHMP k projednání v rámci 
konečného návrhu rozpočtu HMP na rok 2016. 
 
Šest městských částí HMP zaslalo MHMP písemná stanoviska k návrhu FVz k MČ na rok 
2016, aniž by se jejich zástupci zúčastnili projednávání stanovisek, a to MČ Praha 11, Praha 
19, Praha – Dubeč,  Praha – Kolovraty, Praha – Zbraslav souhlasné stanovisko a MČ Praha 6 
nesouhlasné stanovisko. I tato stanoviska jsou uvedena v příloze č. 1 k důvodové zprávě. 
Vyjádření ke stanovisku zaslal Magistrát HMP MČ Praha 6 písemně. Starosta MČ Praha 18 
zaslal stanovisko e-mailem s tím, že schválený návrh FVz k MČ na rok 2016 respektuje.  
 
 
Příloha č.1  
Stanoviska městských částí hl. m. Prahy ke schválenému návrhu FVz k MČ na rok 2016 
Příloha č. 2  
Zápis z projednávání stanovisek MČ HMP k návrhu FVz k MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2016 schválenému usnesením ZHMP č. 10/105 dne 5. 11. 2015 
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