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Z Á P I S 
z 11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,   

které se konalo dne 24. listopadu 2011 
od 10.30 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  

 

Dle prezence bylo přítomno: 

       63 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 3 poslanci PSP ČR) 
       34 zástupců městských částí hl. m. Prahy 
            ředitel MHMP 
       25 ředitelů a zástupců odborů MHMP  
       18 ředitelů organizací 

                      5 poslanců PS PČR (z toho 3 členové ZHMP) 
                         senátor HMP 

                                                           28 zástupců tisku 
                                                           32 hostů 
 
CELKEM přítomných:  206 osob 
 

 11. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil primátor hl. m. Prahy v 10,42 hodin, na 
kterém všechny přítomné přivítal. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj pozváni 
všichni členové ZHMP.  

Předsedající primátor hl. m. Prahy dále připomněl, především občanům hl. m. Prahy a dalším 
zúčastněným, kteří chtěli vystupovat v diskusi, že průběh jednání je v přímém přenosu přenášen na 
internetové adrese www.praha.eu. Také zmínil skutečnost, že Magistrát HMP má zájem zpřístupnit 
široké veřejnost na internetových stránkách hl. m. Prahy záznamy z předešlých jednání Zastupitelstva 
HMP. Z tohoto důvodu konstatoval, že před zahájením tohoto jednání byli přítomní požádáni o udělení 
souhlasu s pořízením a následným zveřejněním obrazového a zvukového záznamu z tohoto jednání 
Zastupitelstva HMP. Uvedl, že s využitím těchto souhlasů dojde k následné, pokud 
možno minimalizované úpravě záznamů z pohledu ochrany osobních údajů osob, které tento souhlas 
neudělily. Dále sdělil, že vše je směřováno k tomu, provést pouze takové úpravy, aby byla zachována 
maximální informační hodnota záznamu pro širokou veřejnost a byla při tom dodržena platná právní 
úprava této citlivé problematiky.  

 
Předsedající primátor hl. m. Prahy konstatoval, že podle prezence je přítomna nadpoloviční 

většina členů Zastupitelstva hlavního města Prahy a je tedy schopno se usnášet.  
 

    Ověřením zápisu byli pověřeni Ing. Vladimír Schmalz a Ing. Jiří Nouza. 
 

Hlasování o členech návrhového (a volebního) výboru:                                                                                                 
 
předseda:      Bc. Ondřej Pecha                        
členové:         Mgr. Jan Kalousek 

                 Bc. František Adámek 
                 JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. 
                 Dr.-Ing. Milan Urban 
                 Ing. Jan Vašíček 
                 Petr Šimůnek 

http://www.praha.eu/�
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tajemnicí výboru:      JUDr. Lenka Danielisová, 
                                 ředitelka odboru LEG MHMP 
 
PRO:  47 PROTI:  2 ZDR.  4 

Bylo přijato. 
 

Návrhový (a volební) výbor byl schválen v navrženém složení. 
 
 
K programu jednání: 
 

Předsedající primátor hl. m. Prahy, vzhledem ke skutečnosti, že toto jednání ZHMP bylo 
svoláno na 10.30 hodin a Jednací řád ZHMP v části 8 čl. 27 odst. 1, říká, že přihlášky členů 
Zastupitelstva k přednesení interpelací musí být odevzdány do 9.30 hodin a v 10.00 hodin se losuje 
pořadí, doporučil, aby přihlášky k přednesení interpelací byly odevzdány do 11.00 hodin a následně se 
pak losovalo pořadí pro přednesené interpelace. Dále uvedl, že jelikož se jedná o ad hoc změnu 
Jednacího řádu ZHMP, mělo by o této změně být hlasováno.   

 
Hlasování o ad hoc změně JŘ ZHMP – podávání interpelací do 11 hodin 
PRO:  47 PROTI:  0 ZDR.  3 

Bylo přijato. 
 
Primátor hl. m. Prahy dále sdělil, že k původně stanovenému programu, který byl rozdán 

zároveň s materiály, a který byl součástí svolání tohoto jednání ZHMP, obdrželi členové ZHMP do 
svých schránek a současně e-mailem upravený návrh programu jednání ZHMP, který stanovila Rada 
hl. m. Prahy na svém jednání dne 22. 11. 2011, a to včetně příslušných tisků.  
 
V diskusi k programu jednání vystoupili občané: RNDr. Jana Růžičková, Ing. Karel Berka – předseda 
OS „Občané za svá práva v Praze“, Michal Štěpař, Alena Rybníčková, Kristýna Opletalová, Martin 
Veselý, Filip Lexa, Markéta Knotková. 
 
Dále v diskusi k programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Semelová, Tůma, 
předseda klubu ČSSD a předseda klubu ODS – požádali o přestávku na 1 hodinu pro jednání klubů  
 
Přestávka 11.15 - 12.19 hod. 
 
Po ukončení přestávky předsedající primátor hl. m. Prahy uvedl, že pokračuje diskuse, ve které dále 
vystoupili: předseda výboru pro zdravotnictví ZHMP Šťastný, I. náměstek primátora Březina, Tůma, 
předseda výboru finančního ZHMP Hulinský. 
 
V rámci probíhající diskuse předsedající primátor hl. m. Prahy informoval, že nebyly uplatněny žádné 
interpelace členů ZHMP pro toto jednání ZHMP. 

 
 
 
 
 



3 
 

primátor hl. m. Prahy  - přednesl návrh na omezení délky příspěvků v diskusi na dobu 5 minut a 
umožnění diskutujícímu vystoupit k téže věci nejvýše dvakrát, a to ve smyslu č. 10. odst. 1 Jednacího 
řádu.  
Pro: 37 Proti: 12  Zdr. 4 
Bylo přijato. 
 
člen ZHMP Vašíček – technická – podal návrh na ukončení diskuse   
Pro: 36 Proti: 9  Zdr. 6 
Bylo přijato. 
 
Po ukončení diskuse předsedající primátor hl. m. Prahy udělil slovo předsedovi návrhového výboru, 
který přítomné provedl hlasováním o podaných návrzích. 
 
Hlasování o změnách v programu jednání: 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Tůmy – zařadit bod „Personální změny v Radě HMP“ jako bod 1. 
PRO:  35 PROTI:  3 ZDR.  10 

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu členky ZHMP Semelové – předřadit tisk pod poř. č. 33 Z – 681 k petici „Za omezení 
vjezdu kamiónů do Prahy a snížení dopravní zátěže Spořilova" a projednat jako bod poř. č. 1. 
PRO:  19 PROTI:  29 ZDR.  8 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Tůmy (v souvislosti s návrhem členky ZHMP Semelové) – tisk Z – 681 
k petici „Za omezení vjezdu kamiónů do Prahy a snížení dopravní zátěže Spořilova" zařadit jako bod 2. 
PRO: 62  PROTI:  0 ZDR.  0 

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu členky ZHMP Semelové – zařadit z bloku informací tisk Z – 617 „Informace o 
postupu výstavby Městského okruhu (Blanka), finančních nákladech a změnách v RDS proti ZDS“ jako 
bod č. 9/1. a původní bod 9. přečíslovat na bod 9/2. 
PRO: 21  PROTI:  29 ZDR.  12 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o programu jednání jako celku ve smyslu pozměňujících návrhů 
PRO: 46 PROTI:   4 ZDR.  12 

Bylo přijato. 
 

S programem jednání byl vysloven souhlas. 
 
 
členka ZHMP Semelová – technická – k bodu petice 
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    1.    
            

člen ZHMP doc. Ing. Tůma, CSc. 

k návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy  
 
  TISK:        Z – 696 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  44        PROTI:  2       ZDRŽEL SE:  0     
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    11/1 
Materiál uvedl člen ZHMP Tůma, který za klub TOP 09 navrhl zvolit JUDr. Helenu Chudomelovou do 
funkce členky Rady hl. m. Prahy, odvolat Ing. Karla Březinu a Ing. Antonína Weinerta, CSc. z funkce 
náměstků primátora hl. m. Prahy, dále odvolat Petra Dolínka  a  Mgr. Lukáše Kauckého z funkce členů 
Rady hl. m. Prahy.  
Dále navrhl zvolit Ing. Pavla Richtera a RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. do funkcí náměstků primátora             
hl. m. Prahy a zvolit Mgr. Lukáše Manharta, Ing. Václava Novotného a Ing. Evu Vorlíčkovou do funkcí 
členů hl. m. Prahy.  
Průběh navrhl po jménech, jednotlivě a přesně v předneseném pořadí volby a odvolání z funkcí v Radě 
hl. m. Prahy. Zároveň navrhl přijmout pro veřejnou volbu proceduru, obsaženou v bodě 1. usnesení 
ZHMP č. 1/2 ze dne 30. listopadu 2010, tj. způsob veřejné volby, použitý na ustavujícím zasedání 
ZHMP dne 30. listopadu 2010.  
 
V diskusi vystoupil předseda výboru pro legislativu a bezpečnost ZHMP Blažek.  
Na jeho vystoupení reagoval primátor hl. m. Prahy, a to ve smyslu předneseného návrhu člena ZHMP 
Tůmy, kdy uvedl, že „Zastupitelstvo HMP schvaluje způsob veřejné volby a stanoví se takto: Volbu řídí 
předseda návrhového a volebního výboru. Samostatně, odděleně a jednotlivě se volí každý ze 4 
náměstků primátora HMP, každý z členů Rady HMP atd. Návrhy na kandidáty jednotlivých 4 náměstků, 
jednotlivých členů Rady HMP se podávají na vyzvání předsedy návrhového a volebního výboru 
veřejně, přímo při jednání. Návrhy na kandidáty pro jednotlivé funkce mohou podávat jak kluby, 
předsedové, tak jednotliví zastupitelé. Členové a členky Zastupitelstva HMP, kteří vysloví 
s kandidaturou souhlas, jsou zapsáni na kandidátní listiny a následně mohou vystoupit se svým 
prohlášením v délce 5 minut, u kandidátů, pokud by tak bylo, na funkci náměstků nebo 3 minut 
kandidáti na funkci zastupitele. Kandidáti vystupují v abecedním pořadí“.  
 
Předsedající primátor hl. m. Prahy poté udělil slovo předsedovi návrhového výboru, aby přítomné 
seznámil s dalším postupem. Předseda návrhového výboru úvodem upozornil na skutečnost, že byl 
zvolen pouze návrhový výbor, a je tedy třeba rozšířit činnost návrhového výboru i o činnost volebního 
výboru.  
 
Hlasování - návrhový výbor bude plnit funkci i volebního výboru: 
Pro: 48 Proti: 0  Zdr. 7 
Bylo přijato. 
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Dále předseda návrhového a volebního výboru navrhl v souvislosti s nenaplněnou bývalou koaliční 
smlouvou hlasovat nově o návrhu na stanovení počtu uvolněných členů Rady HMP, a to počet „11“ . 
 
člen ZHMP Ledl – technická – ukončení diskuse - přihlášení 
 
předseda klubu ČSSD Slezák – technická – připojil se k žádosti předsedy klubu ODS Blažka o 
přestávku na 30 minut 
 
člen ZHMP Ledl – technická – udělení slova – vyjasnění situace - hlasování 
 
předseda klubu TOP 09 Hudeček – navrhl přestávku na 1 minutu – vyjasnění situace k hlasování 

 
Přestávka 13,27 – 13.31 hodin. 
 
člen ZHMP Ledl – technická – vznesl dotaz k úplnosti materiálu – reagoval primátor hl. m. Prahy, který 
sdělil, že předložený materiál je obecným tiskem, který popisuje volební proceduru pro všechny funkce.  
 
Primátor hl. m. Prahy poté udělil slovo předsedovi návrhového a volebního výboru, který přítomné 
seznámil s dalším postupem projednávání tohoto materiálu. 
 
Hlasování o návrhu klubu TOP 09 – do textu usnesení „I. schvaluje“ doplnit bod ve znění: „1. stanovení 
počtu uvolněných členů Rady hl. m. Prahy na 11“ 
náměstek primátora Březina – technická – vznesl dotaz na číslo a datum schválení upravovaného 
usnesení - reagoval primátor hl. m. Prahy 
Pro: 46  Proti: 2  Zdr. 11 
Bylo přijato. 
 
Hlasování o původním bodu „I. schvaluje způsob veřejné volby…..  (ve znění předloženého tisku) 
Pro: 45  Proti: 3 Zdr. 11 
Bylo přijato. 
 
Dále předseda návrhového a volebního výboru připomenul, že do bodu „II. volí ke dni 24. 11. 2011 do 
funkce člena Rady hlavního města Prahy“ byla navržena za klub TOP 09 paní JUDr. Helena 
Chudomelová. 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: předseda výboru pro infrastrukturu ZHMP Klega, předseda 
výboru pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP Richter, Poche. 
Po ukončení diskuse vystoupila navržená kandidátka JUDr. Helena Chudomelová, která s kandidaturou 
vyslovila souhlas a představila se. 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: radní Dolínek, Semelová, Slezák, náměstek primátora Weinert, 
předseda výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví ZHMP Bříza, předsedkyně výboru pro 
výchovu a vzdělávání ZHMP Kousalíková. 
Na diskusní příspěvky reagovala navržená kandidátka JUDr. Helena Chudomelová. 
 
Hlasování o bodu „II. volí ke dni 24. 11. 2011 do funkce člena Rady hlavního města Prahy  
JUDr. Helenu Chudomelovou“  
Pro: 45  Proti: 11 Zdr. 4 
Bylo přijato. 
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Dále předseda návrhového a volebního výboru uvedl, že dle předloženého materiálu následuje 
hlasování o bodu „III. odvolává ke dni 24. 11. 2011….“ 
 
Hlasování o bodu „III. odvolává ke dni 24. 11. 2011  
1. z funkce náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Karla Březinu“ 
Pro: 41  Proti: 12  Zdr. 5 
Bylo přijato. 
 
Hlasování o bodu „III. odvolává ke dni 24. 11. 2011  
1. z funkce náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Antonína Weinerta“ 
Pro: 42  Proti: 12  Zdr. 4 
Bylo přijato. 
 
Hlasování o bodu „III. odvolává ke dni 24. 11. 2011  
2. z funkce člena Rady hlavního města Prahy Petra Dolínka“ 
Pro: 42  Proti: 11  Zdr. 4 
Bylo přijato. 
 
Hlasování o bodu „III. odvolává ke dni 24. 11. 2011  
2. z funkce člena Rady hlavního města Prahy Mgr. Lukáše Kauckého“ 
Pro: 43  Proti: 11  Zdr. 3 
Bylo přijato. 
 
Dále předseda návrhového a volebního výboru uvedl, že dle předloženého materiálu bude následovat  
bod „IV. volí ke dni 24. 11. 2011….“  
Předsedající primátor hl. m. Prahy vyzval navržené kandidáty, ale se postupně ujali slova, sdělili 
souhlas s kandidaturou a představili se. 
 
Navrženým kandidátem klubu TOP 09 do funkce náměstka primátora hl. m. Prahy byl RNDr. Tomáš 
Hudeček, Ph.D., který se ujal slova, vyslovil souhlas s kandidaturou a představil se. 
 
Navrženým kandidátem klubu TOP 09 do funkce náměstka primátora hl. m. Prahy byl Ing. Pavel 
Richter, který se ujal slova, vyslovil souhlas s kandidaturou a představil se. 
 
Navrženým kandidátem klubu TOP 09 do funkce člena Rady hl. m. Prahy byl Ing. Václav Novotný, který 
se ujal slova, vyslovil souhlas s kandidaturou a představil se. 
 
Navrženým kandidátem klubu TOP 09 do funkce člena Rady hl. m. Prahy byl Mgr. Lukáš Manhart, který 
se ujal slova, vyslovil souhlas s kandidaturou a představil se. 
 
Navrženou kandidátkou klubu TOP 09 do funkce člena Rady hl. m. Prahy byla Ing. Eva Vorlíčková, 
která vyslovila souhlas s kandidaturou a představila se. 
 
V rámci společné diskuse ke všem navrženým kandidátům vystoupili tito členové ZHMP: Poche  a 
Kaucký. 
 
Na diskusní příspěvky reagovali navržení kandidáti RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. a Ing. Václav 
Novotný. 
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Poté předseda návrhového a volebního výboru uvedl, že dle předloženého materiálu následuje 
hlasování o bodu „IV. volí ke dni 24. 11. 2011….“ 
 
Hlasování o bodu „IV. volí ke dni 24. 11. 2011  
1. do funkce náměstka primátora hl. m. Prahy RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D.“ 
Pro: 45  Proti: 10  Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
Hlasování o bodu „IV. volí ke dni 24. 11. 2011  
1. do funkce náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Pavla Richtera“ 
Pro: 44  Proti: 9  Zdr. 2 
Bylo přijato. 
 
Hlasování o bodu „IV. volí ke dni 24. 11. 2011  
2. do funkce člena Rady hlavního města Prahy Ing. Václava Novotného“ 
Pro: 44  Proti: 10  Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
Hlasování o bodu „IV. volí ke dni 24. 11. 2011  
2. do funkce člena Rady hlavního města Prahy Mgr. Lukáše Manharta“ 
Pro: 44  Proti: 8  Zdr. 2 
Bylo přijato. 
 
Hlasování o bodu „IV. volí ke dni 24. 11. 2011  
2. do funkce člena Rady hlavního města Prahy Ing. Evu Vorlíčkovou“ 
Pro: 44  Proti: 6  Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
Doplňující návrh k textu usnesení ve znění:  
„V. bere na vědomí rezignaci PhDr. Tomáše Hudečka, Ph.D., na funkci předsedy kontrolního výboru 
ZHMP ke dni 24. 11. 2011“ 
 
S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas. 
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V průběhu projednávání bodu převzal řízení schůze náměstek primátora Nosek.        
    2.         náměstek primátora Hudeček  (bývalý předseda kontrolního výboru ZHMP) 

 
k petici "Za omezení vjezdu kamiónů do Prahy a snížení dopravní zátěže Spořilova" (za občanské 
sdružení SOS Spořilov - Ing. Semotán) 
  TISK:        Z – 681 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   56         PROTI:  0        ZDRŽEL SE:   1    
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  11/2 
Úvodem vystoupil náměstek primátora Hudeček. 
 
V diskusi vystoupili: RNDr. Jana Růžičková, CSc., Klára Cingrošová, PhDr. Jaroslava Veselá, Ing. Karel 
Berka – předseda OS „Občané za svá práva v Praze“, Ing. Pavel Horálek- starosta MČ Praha 4, Petr 
Štěpánek – člen MZ Praha 4, Ing. Vlastilava Šenarová – OS „Za naši budoucnost“. 
 
Dále v diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Šimůnek, Březina, Semelová, Nouza. 
 
Závěrečné slovo přednesl náměstek primátora Hudeček, který reagoval na příspěvky z diskuse. 
 
členka ZHMP Semelová – navrhla doplnění textu usnesení v bodě II. ukládá 1. Radě HMP….  novým 
textem ve znění: „2. podrobně se zabývat všemi náměty, které dnes zazněly na jednání ZHMP od 
občanů i zastupitelů a seznámit následně Zastupitelstvo hl.m. Prahy s řešením situace  T: 29. 11. 2011“ 
Pro: 46  Proti: 0  Zdr. 4 
Bylo přijato. 
 
Návrh člena ZHMP Šimůnka – doplnit bod „II. ….“ novým text ve znění: „zakázat vjezd kamionové 
dopravě v lokalitě Spořilov do dostavění pražského okruhu a realizace opatření z bodu 1.  
Termín od 1. ledna 2012“   
Pro: 16  Proti: 4  Zdr. 33 
Nebylo přijato. 
 
S doplněným textem usnesení byl vysloven souhlas. 
 
Řízení schůze převzal primátor hl. m. Prahy, který sdělil, že předseda klubu TOP 09 náměstek 
primátora Hudeček písemně požádal o přestávku na 45 minut. Následně vystoupil předseda klubu  
TOP 09 náměstek primátora Hudeček, který potvrdil žádost o přestávku na jednání nově zvolené  
Rady HMP. 
 
Hlasování o přestávce na 45 minut pro mimořádné jednání Rady HMP 
Pro: 40  Proti: 0 Zdr. 11 
Bylo přijato. 
 
 
Přestávka 15.16 – 16.04 hodin 
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Po ukončení přestávky předsedající primátor hl. m. Prahy předložil jménem Rady HMP návrh na změnu 
schváleného programu jednání tohoto zasedání ZHMP. 
Navržené změny se týkaly zrušení projednávání a vypustění z programu tohoto jednání veškerých 
dalších  bodů jednání z již schváleného upraveného programu, a to kromě bodu pod poř. č. 33 – 
„K návrhu personálních změn ve výborech Zastupitelstva HMP“ a nově zařadit body:  
„Zrušení výborů Zastupitelstva HMP“ 
„Zastupování hl. m. Prahy na valných hromadách akciových společností v majetkovém portfoliu hl. m. 
Prahy“ 
 
V průběhu probíhající diskuse převzal řízení schůze náměstek primátora Nosek a opět převzal řízení 
schůze primátor hl. m. Prahy. 
V diskusi ke změnám programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Hodek, Semelová, primátor hl. m. 
Prahy, předseda výboru pro legislativu a bezpečnost ZHMP Blažek. 

 
člen ZHMP Hodek – navrhl ponechat v programu jednání tohoto Zastupitelstva HMP tisk Z – 647 „ke 
zprávě o aktuální situaci na úseku provozování loterií a jiných podobných her na území hl. m. Prahy“ 
S návrhem na projednání tohoto tisku na tomto jednání ZHMP se předkladatel primátor hl. m. Prahy 
ztotožnil. 
 
Po ukončení diskuse byl původní návrh na úpravy v programu jednání doplněn. Jednalo se o  
vypuštění veškerých bodů jednání z již schváleného upraveného programu, a to kromě bodu pod poř. 
č. 2 – tisk Z – 647 a bodu pod poř. č. 33 – „K návrhu personálních změn ve výborech ZHMP“ a nově 
zařadit bod: „Zrušení výborů Zastupitelstva HMP“ a bod:„Zastupování hl. m. Prahy na valných 
hromadách akciových společností v majetkovém portfoliu hl. m Prahy“ 
 
členka ZHMP Semelová – navrhla oddělené hlasování  
 
předseda finančního výboru ZHMP Hulinský – technická – k vypuštění bodů z programu jednání 
 
Hlasování o vypuštění veškerých bodů jednání z již schváleného upraveného programu, a to kromě 
bodu pod poř. č. 2 – tisk Z – 647 a bodu pod poř. č. 33 – „K návrhu personálních změn ve výborech 
ZHMP“  
Pro: 35  Proti: 4  Zdr. 2 
Bylo přijato. 
 
Hlasování o zařazení nového bodu na program tohoto jednání ZHMP, a to zařadit bod: „Zrušení výborů 
Zastupitelstva HMP“  (tisk Z – 698) 
Pro: 40 Proti: 12  Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
 
Hlasování o zařazení nového bodu na program tohoto jednání ZHMP, a to zařadit bod:„Zastupování   
hl. m. Prahy na valných hromadách akciových společností v majetkovém portfoliu hl. m Prahy“  
(tisk Z – 699) 
Pro: 41  Proti: 8  Zdr. 5 
Bylo přijato. 
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Řízení schůze převzal náměstek primátora Nosek a v průběhu projednávání bodu převzal řízení 
schůze náměstek primátora Kabický. 
    3.    
            

primátor hl. m. Prahy 

ke zprávě o aktuální situaci na úseku provozování loterií a jiných podobných her na území hl. m. Prahy 
  TISK:        Z – 647 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  53        PROTI:  0       ZDRŽEL SE:  0    
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    11/3 
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: předseda výboru pro legislativu a bezpečnost ZHMP Blažek, 
radní Novotný, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Kousalíková, Hodek, Semelová. 
 
Závěrečné slovo přednesl primátor hl. m. Prahy, který reagoval na příspěvky z diskuse. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
 
     4.         primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 
  TISK:        Z – 697 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  38          PROTI:  4        ZDRŽEL SE:  5     
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  11/4 
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: náměstek primátora Hudeček, předseda finančního výboru 
ZHMP Hulinský, Semelová, Dienstbier, Slezák. 
 
Protinávrh členky ZHMP Semelové – do funkce předsedy kontrolního výboru ZHMP zvolit 
JUDr. Lubomíra Ledla. Navržený kandidát na předsedu kontrolního výboru ZHMP JUDr. Lubomír Ledl 
kandidaturu přijal. 
Pro: 5  Proti: 29  Zdr. 18 
Nebylo přijato. 

 
Hlasování dle původně předloženého návrhu usnesení - k bodu  
„I. odvolává JUDr. Petra Hulinského, Ph.D. z funkce předsedy finančního výboru ZHMP“ 
Pro: 40  Proti: 9  Zdr. 4   
Bylo přijato. 
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Doplňující návrh předsedy klubu TOP 09 náměstka primátora Hudečka – navrhl zařadit volbu  
doc. Ing. Zdeňka Tůmy,CSc. předsedou finančního výboru ZHMP jako součást tohoto bodu jednání. 
Navržený kandidát na předsedu finančního výboru ZHMP doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. kandidaturu 
přijal. 
Dále navrhl Mgr. Jiřího Dienstbiera zvolit předsedou kontrolního výboru ZHMP. Navržený kandidát na 
předsedu kontrolního výboru ZHMP Mgr. Jiří Dienstbier kandidaturu nepřijal. 
 
Hlasování k doplňujícímu návrhu k textu usnesení ve znění: 
„II. volí doc. Ing. Zdeňka Tůmu, CSc. předsedou finančního výboru ZHMP“ 
Pro:  42  Proti: 2  Zdr. 10 
Bylo přijato. 
 
S doplněným textem usnesení byl vysloven souhlas. 
 
    5.    
            

primátor hl. m. Prahy 

 
Ke zrušení výborů Zastupitelstva hl. m. Prahy 
 
  TISK:        Z – 698 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  39        PROTI:  10       ZDRŽEL SE:  2   
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    11/5 
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 

 
 
    6.    
            

primátor hl. m. Prahy 

 
k zastupování hl. m. Prahy na valných hromadách akciových společností v majetkovém portfoliu hl. m. 
Prahy 
 
  TISK:        Z – 699 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  39        PROTI:  5       ZDRŽEL SE:  5   
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    11/6 
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
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Členům ZHMP byly rozdány tyto informace: 
      1. 629 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 

Zastupitelstva hl. m. Prahy 
primátor hl.m. Prahy 

2. 519 Informace k návrhu na poskytnutí finančních prostředků a 
udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2011 - IV. 
kolo 

primátor hl.m. Prahy 

3. 677 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 
komunikacích v Praze 

I. nám. Březina 

4. 617 Informace o postupu výstavby Městského okruhu (Blanka), 
finančních nákladech a změnách v RDS proti ZDS 

I. nám. Březina 

5. 627 Informace k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2011 o neinvestiční transfery ze státního 
rozpočtu z MŠMT určené pro školy a školská zařízení kraje 
Hlavní město Praha 

nám. Weinert 

6. 685 Informace k záměru na realizaci projektu vydávání ochranné 
známky "Objekt bez bariér" na území hlavního města Prahy a 
k záměru zřízení pozice koordinátora pro přístupnost 

radní Dolínek 

7. 679 Informace o činnosti Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky 
a výstavnictví ZHMP za I. pololetí 2011 

Mgr. Petr Bříza 
předseda výboru 

8. 467 Informace o činnosti Výboru pro zdravotnictví ZHMP za 1. 
pololetí 2011 

MUDr. Boris Šťastný 
předseda výboru 

 
Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 
Přijatá usnesení ZHMP č. 11/1 až č. 11/6 jsou součástí tohoto zápisu. 
 
 
Náměstek primátora Kabický poděkoval všem přítomným za účast a zakončil jednání v 16.59 hodin. 
Závěrem uvedl, že další zasedání ZHMP, tj. 12. zasedání se bude konat 15. 12. 2011. 
 

 
 
 

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
  
                                                                                                              Ing. Vladimír  S c h m a l z  
 
 
                                                                                                              Ing.  Jiří  N o u z a  
 
Zapsala: Jana Soběslavská 
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