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z  1. - ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,   

které se konalo dne 30.listopadu 2006 
od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  

 

  Dle prezence bylo přítomno: 

69 členů Zastupitelstva hl.m.Prahy 
37 zástupců městských částí hl. m. Prahy 
30 ředitel, zástupců ředitele a ředitelů odborů MHMP 
14 ředitelů organizací 
  1 poslanec PS PČR 
  8 zástupců tisku 

 
CELKEM přítomných:  159 osob 
 
 

JUDr. Petra Buzková - rezignovala 

 
 
Od 9.00 proběhlo slavnostní předání osvědčení členům ZHMP na Staroměstské radnici, 
v Brožíkově síni.  
 

 
1. – ustavující zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil jako nejstarší člen ZHMP, 

předsedající Ing. Karel Klíma. 
    

Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo tedy 
schopno se usnášet. 
 

Ověřením zápisu byli pověřeni Mgr. Jan Choděra a JUDr. Tomáš Vavřinec. 
 
 
Prvním bodem ustavujícího zasedání ZHMP bylo složení slibu členů ZHMP, kteří slovem „slibuji“ a 
podáním ruky slib stvrdili do rukou předsedajícího. 
Poté předsedající sám složil slib do rukou druhého nejstaršího člena ZHMP, Ing. Viktora Pázler. 
 
Po složení slibu všech členů ZHMP předsedající Ing. Karel Klíma upozornil, že byl k „Návrhu pořadu 
jednání rozdán ještě navíc tisk  Z - 816 – Informace o významných dopravních omezeních na území 
hl.m.Prahy (radní Šteiner) 
 
 
Hlasování o celém pořadu jednání 
 
PRO:  54 + 
11 aklamací 

PROTI:  0 ZDR.  0 

  
Bylo přijato. 
 



Dále byly podány návrhy, týkající se složení Návrhového a volebního výboru, v němž musel být 
zastoupen každý klub členů ZHMP, v diskusi vystoupili: za klub ODS Žďárský, za klub SNK ED Homola, 
za klub ČSSD Slezák, za klub KSČM Hoffman, za klub SZ Kolínská 
 
Žďárský – navrhl za klub ODS Chalupu – předsedou, Samkovou, Kužela 
 
Homola – navrhl za klub SNK ED Ryšlinkovou 
 
Slezák – navrhl za klub ČSSD Adámka 
 
Hoffman – navrhl za klub KSČM Pázlera 
 
Kolínská – navrhla za klub SZ Kotvovou 
                                   
tajemníkem výboru:  JUDr. Blanka Žáčková, 
                                  odbor LEG MHMP 
 
 
Hlasování o návrhovém a volebním výboru: 
PRO:  57 + 
11 aklamací 

PROTI:   0 ZDR.   0 

Bylo přijato. 
 

Návrhový a volební výbor byl schválen v navrženém složení. 
 

Dalším bodem pořadu jednání byla volba primátora hl.m.Prahy, náměstků primátora hl.m.Prahy a členů 
Rady HMP. 
 
Řízení tajných voleb se ujal předseda návrhového a volebního výboru Mgr. Tomáš Chalupa, který 
přítomné seznámil s průběhem volby primátora hl.m.Prahy.. 
 
Poté byli zástupci klubů a členové ZHMP vyzváni k přednesení návrhů na kandidáta na funkci 
primátora. 
 
Za klub ODS vystoupil Ž´dárský, který navrhl MUDr. Pavla Béma. Za klub KSČM byl navržen JUDr. 
František Hoffman. Oba navržení kandidáti poté vystoupili, a to v abecedním pořadí.  
JUDr. F. Hoffman se ve svém vystoupení kandidatury vzdal. 
 
Volba primátora hl.m.Prahy probíhala od 10,55 hodin do 11,24 hodin. 
 
Po vyhlášení výsledků voleb předsedou návrhového a volebního výboru do funkce primátora 
hl.m.Prahy, kterým se stal s počtem hlasů 49 MUDr. Pavel Bém, nově zvolený primátor hl.m.Prahy 
krátce vystoupil, poté předsedající primátorovi hl.m.Prahy pogratuloval a předal mu řízení dalšího 
průběhu jednání. 
 
 
Nově zvolený primátor hl.m.Prahy se ujal řízení jednání a oznámil pokračování tajných voleb, kdy 
požádal předsedu návrhového a volebního výboru ZHMP, aby se ujal řízení tajných voleb do funkcí 
náměstků primátora hl.m.Prahy a seznámil přítomné s průběhem těchto voleb. 
 



Poté byli do funkcí náměstků primátora hl.m.Prahy navržení níže uvedení členové ZHMP: za klub ODS 
Blažek, Klega, Žižková a za klub SNK ED Reedová. Všichni jmenovaní přijali svou kandidaturu a dle 
abecedního pořadí přednesli své příspěvky. 
 
Volba náměstků primátora hl.m.Prahy probíhala od 12,14 hodin do 12,38 hodin. 
 
Po vyhlášení výsledků voleb předsedou návrhového a volebního výboru do funkcí náměstků 
primátora hl.m.Prahy, kterými se stali s počtem 46 hlasů Mgr. Rudolf Blažek,, s počtem hlasů 47 
Bc. Pavel Klega, s počtem hlasů 48 Markéta Reedov a, s počtem hlasů 49 Hana Žižková, všem 
nově zvoleným náměstkům a náměstkyním poblahopřál primátor hl.m..Prahy a vyzval je, aby zaujali 
místa v předsednictvu. 
 
Poté předsedající primátor hl.m.Prahy oznámil pokračování tajných voleb členů Rady hl.m.Prahy.  
 
Vyzval opět předsedu návrhového a volebního výboru, aby se ujal řízení tajných voleb do funkcí členů 
Rady HMP. 
 
Poté byli do funkcí členů Rady HMP navrženi níže uvedení členové ZHMP: 
za klub ODS Šteiner, Richter, Janeček, Kousalíková, Pešák 
za klub SZ Štěpánek, kteří přijali svoji kandidaturu a pronesli své příspěvky. 
 
Volba členů Rady HMP probíhala od 12,49 hodin do 13,45 hodin. Zároveň byla vyhlášena na stejnou 
dobu i přestávka na oběd. 
 
Po skončení volby a přestávky na oběd předseda návrhového a volebního výboru ZHMP seznámil 
přítomné s výsledky voleb  do funkcí členů Rady HMP, kde byl počtem 53  hlasů zvolen Jiří 
Janeček , počtem hlasů 52 byla zvolena Ing. Marie Kousalíková , počtem hlasů  53 byl zvolen 
Mgr. Milan Pešák , počtem hlasů 56 byl zvolen  Ing. Milan Richter , počtem hlasů  47 byl  zvolen 
Radovan Šteiner a počtem hlasů 45 byl zvolen Mgr. Petr Štěpánek.  Primátor poblahopřál nově 
zvoleným členům Rady HMP a vyzval je, aby zaujali místa v předsednictvu. 
 
Souhrnné usnesení  č. 1/1 bylo přijato. 
 
 
    7.          náměstek primátora Blažek 

 
Návrh na stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva hl.m. Prahy 
   TISK:            Z 772           
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:     62       PROTI:     0      ZDRŽEL SE:       3    
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:   1/2 
Materiál uvedl náměstek primátora Blažek. 
 
V diskusi vystoupil člen ZHMP Witzany. 
 
Závěrečné slovo přednesl náměstek primátora Blažek, který reagoval na příspěvky z diskuse. 
 
 



Protinávrh člena ZHMP Witzanyho – navrhl, aby předseda finančního výboru byl „uvolněný předseda“ 
Hlasování: Pro: 9, Proti: 24 Zdr. 19  Hlasování bylo prohlášeno za zmatečné. 
Opakované hlasování: Pro: 8  Proti: 29  Zdr. 25 
Nebylo přijato. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny dle původního návrhu. 
 
    8.              náměstek primátora Blažek 

 
K výborům Zastupitelstva hlavního města Prahy 
   TISK:            Z 771          
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:    64      PROTI:     0     ZDRŽEL SE:    2      
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:   1/3 
Materiál uvedl náměstek primátora Blažek 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Zajíček, Ambrož 
 
Závěrečné slovo přednesl náměstek primátora Blažek ,  který reagoval na příspěvky z diskuse. 
 
Protinávrh člena ZHMP Ambrože – v textu usnesení v bodě IV.1.1. vypustit text ve znění: „s tím, že člen 
ZHMP může být členem nejvýše 3 výborů ZHMP“ 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 21 Zdr. 30  
Nebylo přijato. 
 
Dále předsedající primátor hl.m.Prahy navrhl nejdříve hlasovat o způsobu volby, a to aby byli 
předsedové výborů voleni tajně.  
Hlasování: Pro: 65  Proti: 0  Zdr. 1 
Bylo přijato. 
Poté proběhlo hlasování k části I. usnesení – „zrušuje….“  Pro: 65  Proti: 0  Zdr. 1  Bylo přijato. 
Poté proběhlo hlasování k části II. usnesení – „zřizujet….“  Pro: 64  Proti: 0  Zdr. 2  Bylo přijato. 
 
Dále předsedající primátor hl.m.Prahy vyzval zastupujícího předsedu návrhového a volebního výboru, 
aby se ujal řízení tajných voleb předsedů výborů a přítomné seznámil s průběhem tajných voleb. 
 
Poté byli do funkcí předsedů výborů navrženi: 

Za klub ODS: 

do výboru zahraničního ZHMP Mgr. Tomáše Chalupu 

do výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP Ing. Františka Stádníka 

do výboru kultury ZHMP Bc. Ondřeje Pechu 

do výboru bezpečnostního ZHMP Pavla Žďárského 

do výboru životního prostředí ZHMP Alenu Samkovou 

do výboru územního rozvoje ZHMP Martina Langmajera 

do výboru dopravy ZHMP Ing. Davida Vodrážku 



do výboru sociálního ZHMP Ing. Lenku Alinčovou 

do výboru zdravotního ZHMP MUDr. Michaelu Bartákovou 

do výboru Evropských fondů ZHMP JUDr.Tomáše Vavřince 

do výboru bytové politiky Bohumila Zoufalíka 

 

Za klub SNK ED  
do výboru informatiky a veřejné správy Mgr. Tomáše Homolu 
 
Za klub KSČM 
do výboru kontrolního JUDr. Františka Hoffmana. 
 
Za klub ČSSD 
do výboru finančního JUDr. Petra Hulinského 
do výboru infrastruktury Mgr. Miroslava Pocheho 
do výboru hospodářské politiky Mgr. Karla Klímu 
 
Za klub SZ 
do výboru pro výchovu a vzdělávání Ing. Karla Jecha 
 
 
Přestávka na volby 20 minut. 
 
Zastupující předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že pro tuto volbu se Mgr. Tomáš 
Chalupa a Alena Samková vzdávají členství v návrhovém a volebním výboru. 
 
 
Po vyhlášení výsledků voleb, kdy bylo :  

za předsedu výboru finančního ZHMP JUDr. Petra Hulinského odevzdáno 51 platných hlasů pro 

za předsedu výboru  kontrolního ZHMP JUDr. Františka Hoffmana odevzdáno 61 platných hlasů 
pro 

za předsedu výboru pro výchovu a vzdělávání Ing. Karla Jecha odevzdáno 55 platných hlasů 
pro 

za předsedu výboru infrastruktury ZHMP Ing. Mgr. Miroslava Pocheho odevzdáno 53 platných 
hlasů pro 

za předsedu výboru hospodářské politiky ZHMP Mgr. Karla Klímu odevzdáno 55 platných hlasů 
pro 

za předsedu výboru zahraničního ZHMP Mgr. Tomáše Chalupu odevzdáno 57 platných hlasů 
pro 

za předsedu výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP Ing. Františka Stádníka 
odevzdáno 58 platných hlasů pro 

za předsedu výboru kultury ZHMP Bc. Ondřeje Pechu odevzdáno 56 platných hlasů pro 

za předsedu výboru bezpečnostního ZHMP Pavla Žďárského odevzdáno 55 platných hlasů pro 

za předsedkyni výboru životního prostředí ZHMP Alenu Samkovou odevzdáno 58 platných 
hlasů pro 



za předsedu výboru územního rozvoje ZHMP Martina Langmajera odevzdáno 56 platných hlasů 
pro 

za předsedu výboru dopravy ZHMP Ing. Davida Vodrážku odevzdáno 59 platných hlasů pro 

za předsedkyni výboru sociálního ZHMP Ing. Lenku Alinčovou odevzdáno 55 platných hlasů pro 

za předsedkyni výboru zdravotního ZHMP MUDr. Michaelu Bartákovou odevzdáno 53 platných 
hlasů pro 

za předsedu výboru informatiky a veřejné správy ZHMP Mgr. Tomáše Homolu odevzdáno 57 
platných hlasů pro 

za předsedu výboru Evropských fondů ZHMP JUDr.Tomáše Vavřince odevzdáno 60 platných 
hlasů pro 

za předsedu výboru bytové politiky Bohumila Zoufalíka odevzdáno 55 platných hlasů pro 

 

Zastupující předseda návrhového a volebního výboru poblahopřál všem předsedům výborů 
k jejich zvolení. 

 

Předsedající primátor hl.m.Prahy dal poté hlasovat o části usnesení IV. „ukládá…“  

Hlasování:  Pro: 63 Proti: 0 Zdr. 0 

Bylo přijato. 

 
 
    9.              náměstek primátora Blažek  

 
Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy 
   TISK:            Z 819          
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:     62       PROTI:     0      ZDRŽEL SE:     1      
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:   1/4 
Materiál uvedl náměstek primátora Blažek. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Řízení schůze převzal náměstek primátora Blažek. 
    10.              JUDr. Petr Hulinský – předseda finančního výboru ZHMP 

 
Ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2007 a dotačním vztahům k 
městským částem hlavního města Prahy na rok 2007 
   TISK:            Z  787        
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   55         PROTI:  4         ZDRŽEL SE:     6      
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:   1/5 
Materiál uvedl primátor hl.m.Prahy a předseda finančního výboru ZHMP. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Zajíček, Witzany, Pázler, Semelová, předseda kontrolního 
výboru ZHMP, Kolínská, Tylová, radní Štěpánek, radní Šteiner, Gregar, Žďárský, náměstek primátora 
Klega, předseda finančního výboru ZHMP, občan hl.m.Prahy Aleš Moravec a občan hl.m.Prahy Karel 
Berka 
 
Závěrečné slovo přednesl předseda finančního výboru ZHMP, který reagoval na příspěvky z diskuse. 
 
Procedurální protinávrh členky ZHMP Kolínské – po ukončení rozpravy přerušit projednávání bodu do 
14.12.2006 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 37  Zdr. 18 
Nebylo přijato.¨ 
 
Hlasování k textu usnesení: 
 
Protinávrh klubu KSČM: 
 1.Ukládá Radě hl. m. Prahy prověřit v I. čtvrtletí 2007 reálnost provedení akcí OMI s cílem ušetřené 
prostředky použít na financování priorit navržených jednotlivými výbory ZHMP. Termín 31.3.  
Hlasování: Pro 9, proti 43, zdrželo se 15.  
Nebylo přijato. 
 
 Ukládá při tvorbě rozpočtu hl. m. Prahy pro r. 2008 dodržet schválenou metodiku přípravy rozpočtu. 
Hlasování: Pro 7, proti 30, zdrželo se 27.  
Nebylo přijato. 
  
 Ukládá výborům ZHMP definovat priority pro r. 2007 v jednotlivých kapitolách pro jejich dodatečné 
financování v případě nárůstu finančních zdrojů. Předložit k projednání ZHMP s termínem duben 2007. 
Hlasování. Pro 18, proti 38, zdrželo se 10.  
Nebylo přijato.  
 
 
 Ukládá výborům ZHMP projednat na základě analýzy dlouhodobé priority v jednotlivých oblastech 
rozvoje města do r. 2012. Termín 30. 6. 2012.  
Hlasování. Pro 16, proti 25, zdrželo se 24.  
Nebylo přijato. 
 
 
 
 
 



 
 Bod usnesení 1/11 změnit ze „souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu hl. m. Prahy do r. 2012“ na 
„bere na vědomí návrh rozpočtového výhledu hl. m. Prahy do r. 2012.“ 
Hlasování. Pro 56, proti 1, zdrželo se 7.  
Bylo přijato. 
 
Dále klub KSČM předložil protinávrh a navrhl věcné změny předloženého rozpočtu. 
Především zvýšit částku provozní dotace Dopravních podniků o 370 mil. Kč. 
Všechno na vrub neúčelové rezervy.  
Hlasování- Pro 7, proti 42, zdrželo se 18.  
Nebylo přijato. 
 
Protinávrh: 
Schválit dotaci městským částem 60 mil. Kč víceúčelově vázanou pro odměny učitelům základních škol.  
Všechno na vrub neúčelové rezervy. 
Hlasování: Pro 9 včetně jednoho z předkladatelů, 20 proti, zdrželo se 38.  
Nebylo přijato. 
 
Protinávrh: 
Schválit vytvoření rezerv v kapitole 05-Zdravotnictví a sociální oblast: 
 a) 50 mil. Kč na provoz obecních zařízení sociálních služeb a na posílení sociálních grantů 
 b) 50 mil. Kč na nákup nemovitostí pro azylová zařízení pro bezdomovce. 
 Opět na vrub neúčelové rezervy. 
Hlasování: Pro 13, proti 25, zdrželo se 29.  
Nebylo přijato. 
 
Návrh předsedy kontrolního výboru ZHMP:  
Posílení běžných výdajů v kapitole 09-Vnitřní správa na expertní, poradenské, právní a další odborné služby při 
zajišťování kontrolních činností, a to na celkovou částku 10 mil. Kč, na vrub kapitoly 10-Pokladní správa, 
neúčelová rezerva.  
Hlasování. Pro 54, proti 0, zdrželo se 13.  
Bylo přijato. 
 
Protinávrh členky ZHMP Kolínské - na schválení úpravy rozpočtu v kapitole 03 – zvýšení běžných výdajů o 80 
mil. Kč pro oddělení § 22, 42 – provoz veřejné železniční dopravy – na vrub neúčelové rezervy v kapitole 10-
Pokladní zpráva. 
Hlasování: Pro 9, proti 27, zdrželo se 30.  
Nebylo přijato. 
 
Dále byl předložen protinávrh  na úpravu kapitálových výdajů v kapitole 03 – přesun rozpočtovaných výdajů z 
akce trasa metra A na akci číslo 6786, I. provozní úsek trasy metra D.  
Hlasování: Pro 8, proti 46, zdrželo se 13.  
Nebylo přijato. 
 
Protinávrh: Úprava kapitálových výdajů v kapitole 03 – snížení výdajů akce 0079 MO Špejchar-Pelc Tyrolka o 
1600 mil. Kč. Dále akce 0080 MO Prašný most-Špejchar o 50 mil. Kč a akce 9515 MO Myslbekova-Prašný most 
o 27 mil. Kč ve prospěch kapitoly 10-neúčelová rezerva, v celkové částce 1684 mil. Kč.  
Hlasování: Pro 7, proti 53, zdrželo se 7.  
Nebylo přijato. 
 
 
 
 
 
 



Návrh radního Štěpánka - na schválení úpravy kapitálových výdajů v kapitole 03-Doprava: zvýšení výdajů u akce 
číslo 4347, akce pro BESIP, o 19 mil. Kč na vrub kapitoly 10-neúčelová rezerva.  
Hlasování: Pro 42, proti 3, zdrželo se 22.  
Bylo přijato. 
 
Protinávrh členky ZHMP Tylové na schválení úpravy kapitálových výdajů v kapitole 03, snížení výdajů akce 7567, 
Vyskočilova - 5. května, nájezdová rampa, o 1 mil. Kč ve prospěch běžných výdajů, z kapitoly 03 zvýšení 
provozní dotace Dopravních podniků hl. m. Prahy. 
Hlasování: Pro 10, proti 41, zdrželo se 16 
Nebylo přijato. 
 
Protinávrh na úpravu kapitálových výdajů v kapitole 03, snížení výdajů akce 8560, komunikační propojení Prahy 
12 s pražským okruhem. o 7 mil. ve prospěch běžných výdajů kapitoly 03, zvýšení provozní dotace Dopravních 
podniků hl. m. Prahy. 
Hlasování: Pro 11, proti 39, zdrželo se 16.  
Nebylo přijato. 
 
Dále byl předložen protinávrh člena ZHMP Gregara: ukládá Radě hl. m. Prahy předložit návrh změny rozpočtu 
hospodářské činnosti vlastního hl. m. Prahy na r. 2007 v souvislosti s využitím uvolněných budov po přemístění 
Magistrátu hl. m. Prahy s termínem do 30. 6. 2007 
Hlasování: Pro 16, proti 14, zdrželo se 34.  
Nebylo přijato. 
 
Poslední protinávrh předkladatele předsedy finančního výboru ZHMP Hulinského, a to schválení vytvoření 
účelové rezervy v běžných výdajích v kapitole 03-Doprava ke krytí případných mzdových nákladů vyplývajících 
z vyjednávání o kolektivní smlouvě v Dopravním podniku hl. m. Prahy ve výši 200 mil. Kč na vrub kapitoly 10-
Pokladní správa, snížení účelové rezervy. 
Hlasování: Pro 18, proti 37, zdrželo se 11.  
Nebylo přijato. 
 
Bylo hlasování o původním textu usnesení s tím, že v bodu 1.11 se mění „souhlasí“ na „bere na vědomí“ a 
schvalovací část byla rozšířena o dva body: navýšení BESIP o 19 mil. a navýšení poradenství v kapitole 9 z 9 na 
10 mil. Kč.  
 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 
Po projednání a schválení posledního bodu pořadu jednání primátor hl.m.Prahy, poblahopřál všem a 
ukončil zasedání v 17,48 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 
 
Přijatá usnesení ZHMP č.1/1 až  č.1/5 jsou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 

 
 

MUDr. Pavel Bém 
primátor hl.m.Prahy 

 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
  
 
 
 
                                                                                                              Mgr. Jan Choděra 
 
 
 
                                                                                                             JUDr. Tomáš Vavřinec 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Jana Soběslavská 
 
 


