
1 
 

Z Á P I S 
z 36. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,   

které se konalo dne 26. dubna 2018 
od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  

  

 Dle prezence bylo přítomno: 

             62 členů Zastupitelstva HMP (z toho 4 poslanci PS PČR) 
                                    28 zástupců městských částí hl. m. Prahy 

       JUDr. Martina Děvěrová, MPA – ředitelka MHMP 
    3 zástupci ředitelky MHMP 

                           25 ředitelů a zástupců odborů MHMP  
                                                   9 ředitelů organizací 

             20 zástupců tisku 
               4 poslanci PS PČR (z toho současně i 4 členové ZHMP) 
               5 hostů 

 
CELKEM přítomných: 153 osob 
 
 

 
OMLUVENI: 

 
Hana Nováková 
 
Mgr. Petr Prchal 
 
Adam Zábranský 
 
Ing. Milan Růžička 
          
 
         36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájila primátorka hl. m. Prahy v 9,16 
hodin.   

  Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo 
tedy schopno se usnášet. 
        Předsedající primátorka hl. m. Prahy konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno 
v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, dalšími právními předpisy a 
Jednacím řádem Zastupitelstva hl. m. Prahy a byli na něj pozváni všichni členové ZHMP a 
připomněla, především občanům hl. m. Prahy a dalším zúčastněným, že se průběh tohoto 
jednání opět přenáší na internetové stránky www.praha.eu. 

 
          Ověřením zápisu byli pověřeni Ing. Ivan Mikoláš a Mgr. Petr Bříza.  
 
        
 
 
 

http://www.praha.eu/
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Hlasování o členech návrhového výboru:                                                                                              
předseda: Ing. Ondřej Prokop 
členové:   PhDr. Lukáš Kaucký 
                 Mgr. Jan Čižinský 
                 Ing. Ondřej Martan 
                 Ing. Pavel Richter 
                 Petr Šimůnek 
                 Viktor Mahrik 
                 Ing. Eva Vorlíčková 
                JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. ředitel odboru LEG MHMP 
 
tajemník: Mgr. Adrián Radošinský, vedoucí oddělení veřejného práva a legislativy LEG 
MHMP 
PRO:  58     PROTI:  0 ZDR.  1 

Bylo přijato. 
 

Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. 
 
 
 

Složení slibu člena Zastupitelstva hlavního města Prahy PaedDr. Jiřího Pilaře 
 
 

          Primátorka hl. m. Prahy přítomné informovala, že dne 4. 4. 2018 podal do jejích 
rukou písemnou rezignaci na funkci člena Zastupitelstva hlavního města Prahy pan Tomáš 
Jílek, kterému téhož dne zanikl jeho mandát člena Zastupitelstva hlavního města Prahy. 
Zároveň primátorka hl. m. Prahy uvedla, že podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
za člena Zastupitelstva hlavního města Prahy, jehož mandát zanikl, nastupuje náhradník z 
kandidátní listiny téže volební strany, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku 
mandátu. Dále informovala, že Rada HMP vzala na vědomí usnesením č. 796 ze dne 12. 4. 
2018 zánik mandátu člena Zastupitelstva pana Tomáše Jílka. 

Prvním náhradníkem z kandidátní listiny volební strany TOP 09 pro volby do 
Zastupitelstva hlavního města Prahy konané v roce 2014 je PaedDr. Jiří Pilař.  

Primátorka hl. m. Prahy dále konstatovala, že v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů se 
dnem 5. 4. 2018 stal členem Zastupitelstva hlavního města Prahy PaedDr. Jiří Pilař, první 
náhradník z kandidátní listiny TOP 09. 

Primátorka hlavního města Prahy požádala PaedDr. Jiřího Pilaře, aby se přítomným 
představil a předstoupil před předsednictvo ke složení slibu. PaedDr. Jiří Pilař se krátce na 
mikrofon představil. 

Poté předseda návrhového výboru Ondřej Prokop předstoupil k řečnickému pultu a 
přečetl text slibu. Znění slibu potvrdil PaedDr. Jiří Pilař slovem „slibuji" a pak jej stvrdil 
podáním ruky primátorce hl. m. Prahy.  

Po složení slibu nový člen ZHMP text slibu podepsal a také se zapsal do pamětní 
knihy.  
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          Předsedající primátorka hl. m. Prahy k tomuto jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy 
uvedla, že Rada HMP na svém zasedání dne 17. dubna stanovila „Návrh programu jednání 
36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy", který obdrželi členové ZHMP e-mailem a který 
byl zveřejněn spolu se svoláním tohoto jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy způsobem 
stanoveným příslušnými ustanoveními zákona o hlavním městě Praze. Dále uvedla, že dne 
24. dubna stanovila Rada HMP svým usnesením „Upravený návrh programu jednání 36. 
zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy". Upravenou, Radou schválenou verzi návrhu 
programu obdrželi členové ZHMP ještě týž den e-mailem. Doplněné tisky byly také 
rozeslány v elektronické podobě a byly rovněž zpřístupněny občanům.  
 
K dozařazeným tiskům vystoupili: náměstkyně primátorky Kislingerová, náměstek 
primátorky Dolínek, radní Grabein Procházka, radní Plamínková, radní Wolf. 

     
V diskusi k upravenému návrhu programu jednání vystoupili tito občané HMP: Ing. Aleš 
Moravec – Občané za svá práva, Ing. arch. Eva Smutná, Vratislav Filler. 
 
V diskusi k upravenému návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Novotný 
V., Humplík, předseda výboru pro dopravu ZHMP Stropnický, Semelová, náměstkyně 
primátorky Kolínská, Hrůza, Kallasch, Nouza, předseda výboru pro národnostní menšiny 
ZHMP Kaucký, radní Wolf, Čižinský, Udženija, radní Ropková, Bellu, předseda výboru 
pro evropské fondy ZHMP Hašek, předseda výboru pro legislativu, veřejnou správu, 
protikorupční opatření a informatiku ZHMP Mirovský, Mahrik, Svoboda. V rámci diskuse 
vystoupil JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. ředitel odboru legislativního a právního MHMP. Dále 
vystoupili tito členové ZHMP: Bříza, Doležal, Švarc, Martan. V rámci diskuse vystoupil 
Pavel Žďárský – starosta MČ Praha 19. Dále v diskusi vystoupil člen ZHMP Nacher. 
 
Procedurální návrh člena ZHMP Humplíka na ukončení diskuse 
Pro: 37 Proti: 9 Zdr. 5 
Bylo přijato. 
 
předseda politického klubu ANO Hašek a předseda politického klubu ČSSD Kaucký 
požádali o přestávku na 20 minut, 
předsedkyně politického klubu ODS Udženija a předseda politického klubu TOP 09 a 
nezávislých Novotný požádali o přestávku na 30 minut 
 
Přestávka 11,00 – 11,32 hodin 
 
Hlasování o předložených návrzích: 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Martana – přeřadit tisk Z – 6310 „K rekonstrukci souboru 
mostních objektů „Libeňský most“ jako bod poř. č. 1 
PRO: 39   PROTI: 10 ZDR. 7  

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu členky ZHMP Udženija – zařadit bod „Problematika Uber versus 
Taxi“ jako poř. č. 66  
PRO: 28    PROTI:  2  ZDR.  17 

Nebylo přijato. 
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Hlasování o návrhu radní Ropkové - vyřadit tisk Z – 6243 „Ke schválení projektů v rámci 
29. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR“ z programu jednání 
PRO: 49   PROTI: 0 ZDR. 12 

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Čižinského – vyřadit tisk Z – 6310 „K rekonstrukci 
souboru mostních objektů „Libeňský most“ z programu jednání 
PRO: 15   PROTI: 16 ZDR. 10 

Nebylo přijato. 
 
člen ZHMP Nouza – technická - k hlasování o návrhu člena ZHMP Čižinského. Reagoval 
předseda výboru pro dopravu ZHMP Stropnický a primátorka hl. m. Prahy. 
 
Hlasování o návrhu předsedy výboru pro národnostní menšiny ZHMP Kauckého – zařadit 
tisk Z – 6306 „Ke stanovení počtu členů ZHMP pro volební období 2018 – 2022 a 
k návrhu, aby území hl. m. Prahy pro volby do ZHMP v roce 2018 tvořilo jeden volební 
obvod“ jako poř. č. 64 
PRO:  24    PROTI:  0  ZDR.  18 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Kallasche – vyřadit tisk Z – 5555 „K záměru odboru 
informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zvýšení spolehlivosti a 
zabezpečení Městského rádiového systému TETRA hl. m. Prahy – 2. etapa“ z programu 
jednání  
PRO:  9   PROTI: 0   ZDR. 29  

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o společném návrhu člena ZHMP Kallasche, Čižinského a předsedy výboru pro 
legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP Mirovského – 
zařadit tisk Z – 6273 k „Petici za zajištění bezpečné a legální jízdy na kole v centru Prahy“ 
na pevný čas v 16,00 hodin   
PRO:  14  PROTI:   0 ZDR.  19 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Hrůzy – zařadit bod „Koncepce bytové politiky hl. m. 
Prahy“ jako poř. č. 5 
PRO:   22   PROTI:  0  ZDR.  19 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Hrůzy – osvojil si návrh Ing. arch. Smutné – zařadit body 
„Stavební uzávěra silničního okruhu úseku 518 a 519, propojení MHD z Veleslavína na 
Letiště Ruzyně“ jako poř. č. 10 a 11 
PRO:  28    PROTI:  1  ZDR.  10 

Nebylo přijato. 
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Hlasování o návrhu členky ZHMP Semelové – vyřadit všechny červené tisky z upraveného 
návrhu programu tohoto jednání, s výjimkou tisku Z – 6211 „K návrhu na poskytnutí 
návratné finanční výpomoci MČ Praha – Šeberov z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2018 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy“ 
PRO:  7  PROTI:  9  ZDR. 23  

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu předsedy výboru pro dopravu ZHMP Stropnického – zařadit bod 
„Výroční zpráva TSK, a. s. o stavu mostů na území hl. m. Prahy za rok 2017“ do bloku 
informací jako poř. č. 1 
PRO: 41   PROTI:  0  ZDR.  6 

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu náměstkyně primátorky Kolínské – zařadit tisk Z – 6374, „K procesu 
projednávání návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)“ do bloku 
informací jako poř. č. 5    
PRO:  37   PROTI:  2  ZDR.  18 

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Humplíka – zařadit bod „K rekonstrukci lávky 
Budějovická“ jako poř. č. 15  
PRO:  28   PROTI:  0  ZDR.  6 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Novotného V. – zařadit bod „K harmonogramu 
postupných opatření ve veřejném prostoru a informace o plnění usnesení ZHMP k tisku Z – 
5684“ jako poř. č. 18  
PRO:  28  PROTI:  0  ZDR.  7 

Nebylo přijato. 
 
člen ZHMP Čižinský – technická – vznesl dotaz na odbor LEG MHMP, zda mu může být 
uděleno slovo jako poslanci PS PČR kdykoliv o něj požádá. Reagoval JUDr. Tomáš Havel, 
Ph.D. – ředitel odboru legislativního a právního MHMP. 
člen ZHMP Novotný V. – technická – po vysvětlení LEG MHMP k udělení slova poslanci 
PS PČR navrhl, aby předsedající primátorka hl. m. Prahy udělila členovi ZHMP a poslanci 
PS PČR Čižinskému slovo až po hlasování o programu jednání.  
členka ZHMP Udženija – technická – doplnila návrh člena ZHMP Novotného V. o 
procedurální návrh na hlasování 
člen ZHMP Čižinský – technická – reagoval na vyjádření LEG MHMP, poté reagovala 
předsedající primátorka hl. m. Prahy 
 
Hlasování o celém upraveném návrhu programu jednání 
PRO:  30 PROTI:  3 ZDR. 24 

Nebylo přijato. 
 

Program jednání nebyl schválen. 
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Bezprostředně po ukončení jednání primátorkou hl. m. Prahy předal člen ZHMP Jaroslav 
Štěpánek, MBA vyjádření ke svému hlasování o návrhu programu 36. zasedání ZHMP, ve 
kterém uvádí, že hlasoval „pro“ schválení programu jednání.  
Písemné stanovisko je přílohou tohoto zápisu. 
 
 
Při zasedání ZHMP byl vyvěšen dopis, adresovaný ZHMP: 
 
Dopis – hluboké znepokojení nad postupem MHMP ve věci koordinace realizace 
rekonstrukce kobek na náplavce pod Rašínovým nábřežím, žádost o zachování tohoto 
místa v provozu bez přerušení 
(za projekt Bajkazyl MgA.s Gabriela Kontra a Mgr. Martin Kontra, *****) 
 
Dopis ve věci vkladní knížky po otci T. L. Forkošovi – žádost o stanovisko hl. m. Prahy 
(Vladimír Forkoš, *****) 
 
Elektronické podání – otevřený dopis ve věci zastavení kácení zdravých stromů 
(Společenství vlastníků jednotek Taussigova 1165 – 1171, Praha 8, PSČ 182 00) 
Otevřený dopis občanů Horních Počernic zastupitelům hl. m. Prahy – vyloučení tranzitní 
nákladní dopravy z území hlavního města a středočeských obcí 
(Mgr. Alena Štrobová, zastupitelka MČ Praha 20) 
 
Otevřený dopis členům zastupitelstva hl. m. Prahy ve věci postupu výstavby metra D 
(Transparency International – Česká republika, o. p. s., David Ondráčka, ředitel) 
 
Petice za vykonání rozhodnutí přijatého zastupitelstvem HMP dne 14. 9. 2017 neobnovit 
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze 
(Historická společnost Veritas, z. s., ThDr. Petr Melmuk) 
 
Elektronické podání přijaté dne 23. 4.2018 – problematika bezpečnosti v hl. m. Praze 
(Jaroslav Loukota, *****) 
 
Elektronické podání přijaté dne 17. 4.2018 – hospodaření Městské policie 
(René Kassay, *****) 
 
Elektronické podání přijaté dne 24. 4.2018 – Libeňský most 
(Filip Turek, *****) 
 
Elektronické podání přijaté dne 25. 4.2018 – Libeňský most 
(Ing. Milan Paukert, *****) 
 
Podání zastupitelům HMP na jednání ZHMP - Libeňský most 
(Alexandr Michaljanič, *****) 
 
Petice proti přijetí Metropolitního plánu HMP k zastavění náměstí v Pařížské ulici před 
hotelem InterContinental v Praze 1 
(Petiční výbor – Ing. Tomáš Burgermeister, Hugo Mareček, PhDr. Pavel Beran) 
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Podání zastupitelům: Protest proti demolici Libeňského mostu 
(Filip Tomášek, *****) 
 
Podání Radě a ZHMP: Prosba o zachování a opravu Libeňského mostu 
(Ing. arch. Martin Cikhart, *****) 
 
Dopis radního Grabein Procházky, adresovaný na předsedu a vedoucího trenéra Alexandra 
Zbura ve věci přidělení areálu fotbalového hřiště – pozemky parc. č. 151/2 a 166/2 v k. ú. 
Hlubočepy 
 
Dopis náměstka primátorky Dolínka, adresovaný Mgr. Pavlíně Drtinové ve věci postoupení 
schváleného tisku na jednání Rady HMP dne 27. 3. 2018, R-28671  
 
Dopis primátorky hl. m. Prahy, adresovaný René Kassayovi ve věci stížnosti veřejné 
zakázky „Dodávka radiostanic a hardwaru radiového systému pro potřeby Městské policie 
HMP“ 
 
 
Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto 
zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 
 
          Primátorka hl. m. Prahy s konstatováním, že nebyl schválen program, zakončila 
jednání v 11,47 hodin. 

 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
                      
 
 

Ing. Ivan  M i k o l á š 
 
 
 

Mgr. Petr  B ř í z a 
 
                                                                                              
 
Zapsala:  Bc. Jana Soběslavská 
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