
ZZZZ    ÁÁÁÁ    PPPP    IIII    SSSS    
z 1.- ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,   

které se konalo dne 28.listopadu 2002  
od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  

 

  Dle prezence bylo přítomno: 

70  členů Zastupitelstva hl.m.Prahy 
35  zástupců městských částí hl. m. Prahy 
  5  ředitelů a zástupců ředitele MHMP 
35  ředitelů odborů MHMP a organizací 
  1  poslanec PS PČR 
  1  senátor za hl.m.Prahu 
  9  hostů 

 
 
CELKEM přítomných:     156  osob 
 

1. - ustavující zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil jako nejstarší člen ZHMP, 
předsedající Ing. Josef Růžička, CSc. v 10,05 hodin.  

    
Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo tedy 

schopno se usnášet. 
 

Ověřením zápisu byli pověřeni Mgr. Rudolf Blažek a RNDr. Ivana Bursíková. 
 
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. Josefa Macha. 
 
 
Po složení slibu všech členů ZHMP se diskutovalo k „Návrhu pořadu jednání“, ke kterému byly 
vzneseny následující připomínky a doplňky: 
                               
V diskusi vystoupili:  
člen ZHMP Mgr. Blažek, člen ZHMP RNDr. Witzany, člen ZHMP MUDr. Hošek, člen ZHMP 
Ing.arch.Kasl, ředitel MHMP 
 
člen ZHMP RNDr. Witzany -  navrhl doplnit pořad jednání o bod „Dotazy, připomínky a podněty členů 
ZHMP“ 
PRO:  17 PROTI:   

40 
ZDR. 12 

Nebylo přijato. 
 
člen ZHMP RNDr. Witzany – navrhl doplnění bodu 2 a) s názvem „Změna volebního řádu ZHMP“ 
PRO:  20 PROTI:  20 ZDR.  27 

Nebylo přijato. 
 



člen ZHMP Mgr. Blažek – navrhl zařadit tisk pod číslem Z-071 – „k výborům Zastupitelstva hl.m.Prahy“ 
a tisk  Z- 072 – „k podepisování doložky podle § 43 zákona o hlavním městě Praze“ na pořad  jednání 
 
PRO:   55 PROTI:  3 ZDR. 10 

Bylo přijato. 
 
Hlasování o celém pořadu jednání s úpravami 
PRO:  66 PROTI:  1 ZDR.   2 

 
                                              Upravený pořad 1. - ustavujícího zasedání byl 
schválen. 
 
Dále byly podány návrhy,, týkající se složení Návrhového a volebního výboru, v němž musel být 
zastoupen každý klub členů ZHMP                                                                                      
 
V diskusi vystoupili: člen ZHMP p. Šteiner, člen ZHMP MUDr. Hvížďala, člen ZHMP Ing.arch.Kasl, člen 
ZHMP Mgr. Hulinský 
 
Hlasování o návrhu na předsedu výboru „Návrhového a volebního“ člena ZHMP Ing. Kováříka 
PRO:   45 PROTI:  13 ZDR.  11 

Bylo přijato. 
 
Návrhy předsedů politických klubů na členy „Návrhového a volebního výboru“ v tomto složení:                    
Radovan Šteiner 
Ing. František Laudát 
Ing. Vladimír Řihák 
Milan Jančík 
Martin Langmajer 
RNDr. Ivana Bursíková 
MUDr. Marián Hošek 
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 
Petr Zajíček 
Ing. Viktor Pázler 
Ing. Jiří Paroubek 
Mgr. Hana Halová 
Ing. Karel Matouš  
MUDr. Vladimír Polanecký 
                    
tajemníkem výboru:  JUDr. Martina Děvěrová, 
                                ředitelka LEG MHMP 
 
Hlasování o návrhovém a volebním výboru: 
 
PRO:  68 PROTI:  0 ZDR.  2 

Bylo přijato. 
                

Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. 



 
Dalším bodem pořadu jednání byla volba primátora hl.m.Prahy, náměstků primátora hl.m.Prahy a členů 
Rady hl.m.Prahy. 
 
Řízením tajných voleb se ujal předseda návrhového a volebního výboru, který přítomné seznámil 
s průběhem těchto voleb. 
 
Poté byli na funkci primátora hl.m.Prahy navrženi MUDr. Pavel Bém a JUDr. František Hoffman, kteří 
přijali svoji kandidaturu a vystoupili v abecedním pořadí se svými příspěvky. 
 
Volby primátora hl.m.Prahy probíhaly od 11,19 hodin do 11,45 hodin. 
 
Po vyhlášení výsledků voleb do funkce primátora hl.m.Prahy, kterým se stal s počtem 38 hlasů   
MUDr. Pavel Bém, předsedající pogratuloval nově zvolenému primátorovi hl.m.Prahy, předal mu řízení 
dalšího průběhu jednání a nově zvolený primátor hl.m.Prahy vystoupil se svým projevem. 
 
Nově zvolený primátor hl.m.Prahy se ujal řízení jednání a oznámil pokračování tajných voleb, kdy 
požádal předsedu návrhového a volebního výboru , aby se ujal řízení tajných voleb do funkcí náměstků 
primátora hl.m.Prahy a seznámil přítomné s průběhem těchto voleb. 
 
Poté byli na funkci náměstků primátora hl.m.Prahy navrženi níže uvedení členové ZHMP:  
Mgr. Petr Hulinský, Ing. Jiří Paroubek, Ing. Jan Bürgermeister, Mgr. Rudolf Blažek, 
kteří přijali svou kandidaturu a přednesli své příspěvky. 
 
Volby náměstků primátora hl.m.Prahy probíhaly od 12,25 hodin do 12,41 hodin. 
 
Po vyhlášení výsledků voleb do funkcí náměstků primátora hl.m.Prahy, kterými se stali s počtem 
48 hlasů  Mgr. Petr Hulinský, s počtem 48 hlasů Ing. Jiří Paroubek, s počtem 43 hlasů  Ing. 
Jan Bürgermeister a s počtem 48 hlasů Mgr. Rudolf Blažek, všem nově zvoleným náměstkům 
poblahopřál primátor hl.m.Prahy a vyzval své nově zvolené náměstky, aby zaujali místa 
v předsednictvu. 
 
Poté 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 na funkci členů Rady HMP navrženi níže uvedení členové ZHMP: 
RNDr. Igor Němec, Radovan Šteiner, RNDr. Miloš Gregar, Pavel Klega, Mgr. Hana Halová a Jan 
Slezák, kteří přijali svoji kandidaturu a pronesli své příspěvky. 
 
Volby radních hl.m.Prahy probíhaly od 13,02 hodin do 13,22 hodin. 
 
Předseda návrhového a volebního výboru seznámil přítomné s průběhem tajných voleb a po vyhlášení 
výsledků voleb do funkcí členů Rady HMP, kde byl počtem  44 hlasů zvolen RNDr. Igor Němec, 
počtem  48  hlasů Radovan Šteiner, počtem  47 hlasů RNDr. Miloš Gregar, počtem 43 hlasů 
Pavel Klega, počtem 47 hlasů Mgr. Hana Halová, počtem 42 hlasů Jan Slezák primátor 
poblahopřál nově zvoleným členům Rady HMP a také je vyzval, aby zaujali místa v předsednictvu. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 



 
 
                  náměstek primátora Mgr. Blažek 

 
Ke stanovení počtu výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy 
   TISK:            Z  071            
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   62     PROTI:  0    ZDRŽEL 
SE:   7        
 
 
   PŘIJATO                                                                                
USNESENÍ  ČÍSLO:   01/02 
Materiál uvedl náměstek primátora Mgr. Blažek. 
 
V diskusi vystoupili: člen ZHMP RNDr. Prokeš, člen ZHMP Ing.arch.Kasl, člen ZHMP p. Zajíček, člen 
ZHMP MUDr. Hošek, člen ZHMP RNDr. Witzany, člen ZHMP MUDr. Hvížďala, člen ZHMP Ing. Jirava, 
člen ZHMP p. Žďárský 
  
Návrh na změnu textu v usnesení bodu „III. ukládá členům ZHMP…“ text změnit na „III. ukládá 
předsedům klubů a nezařazeným členům ZHMP“ 
 
Pozměňující návrh člena ZHMP MUDr. Hoška -  v bodě „III. ukládá ….“ počet členů ZHMP v textu „…, 
že člen ZHMP může být členem nejvýše 2 výborů ZHMP“ změnit na text „…členem nejvýše 3 výborů 
ZHMP“ 
 
Doplňující návrh člena ZHMP MUDr. Hvížďaly – rozšířit název výboru „kultury a ochrany památek“ ještě 
o text „cestovní ruch“ 
 
Závěrečné slovo přednesl předkladatel náměstek primátora Mgr. Blažek, který ve svém vystoupení 
reagoval na příspěvky z diskuse. 
 
Hlasování k usnesení: 
 
Protinávrh člena ZHMP Ing. Jiravy – sloučit „výbor bytové politiky“ s „výborem sociálním“ a vytvořit tak 
„výbor sociální a bytové politiky“ 
PRO:  14 PROTI: 28 ZDR.  20 

Nebylo přijato. 
 
Protinávrh člena ZHMP Ing.arch. Kasla – vypustit z bodu II. „výbor pro obnovu zaplavených oblastí“ a 
sloučit ho s „výborem územního rozvoje“ 
PRO:  17 PROTI: 41 ZDR. 10  

Nebylo přijato. 
   
Protinávrh člena ZHMP Ing.arch. Kasla – vytvořit „výbor pro propagaci a marketing města“ 
PRO: 27  PROTI: 18 ZDR. 24  

Nebylo přijato. 



   
Protinávrh člena ZHMP Ing.arch. Kasla – sloučit „výbor finanční“ s „výborem pro hospodářskou 
politiku“ 
PRO: 20  PROTI: 36 ZDR. 11  

Nebylo přijato. 
   
Protinávrh člena ZHMP Ing.arch. Kasla - vypustit „výbor bytové politiky“ 
PRO:  15 PROTI: 35 ZDR. 17  

Nebylo přijato. 
   
Protinávrh člena ZHMP RNDr. Prokeše – doplnit bod II. usnesení o „výbor mládeže a tělovýchovy“ 
PRO:  22 PROTI: 7 ZDR.  38 

Nebylo přijato. 
   
S doplněným usnesením byl vysloven souhlas. 
 
 
Člen ZHMP Ing.arch.Kasl – technická – navrhl pokračování jednání ZHMP bez přestávky na oběd 
PRO:  55 PROTI: 4 ZDR.  8 

Bylo přijato. 
   
 
Předsedající primátor hl.m.Prahy vyzval předsedu návrhového a volebního výboru, aby přednesl návrh  
tisku Z – 085 „K návrhu na stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZHMP“ 
 
V diskusi vystoupil člen ZHMP Ing.arch.Kasl, který podal protinávrh, ve kterém navrhl stanovit počet   
dlouhodobě uvolněných členů ZHMP na „13“ 
 
PRO:  21 PROTI: 31 ZDR. 16  

Nebylo přijato. 
   
Hlasování o původním návrhu usnesení ve znění: 
„ I. stanoví počet dlouhodobě uvolněných členů ZHMP na 14 
II. Zastupitelstvo HMP si vyhrazuje rozhodování o tom, které funkce budou vykonávat dlouhodobě 
uvolnění členové ZHMP 
III. rozhoduje, že dlouhodobě uvolněnými členy ZHMP jsou: primátor HMP, náměstci primátora HMP a 
další členové Rady HMP 
IV. předsedové výborů finančního, kontrolního a infrastruktury města“ 
 
PRO: 48  PROTI: 17 ZDR. 2  

Usnesení bylo přijato pod číslem 01/03. 
   
 
 
 
 



Poté byla otevřena diskuse, ve které byly vzneseny návrhy na kandidáty na všechny 3 uvolněné 
předsedy výborů ZHMP najednou a to: 
 
člen ZHMP Ing.arch. Kasl – navrhl jako předsedkyni výboru kontrolního členku ZHMP Markétu 
Reedovou 
  
náměstek primátora Mgr. Hulinský – na předsedu finančního výboru ZHMP navrhl člena ZHMP Jana 
Štrofa a na předsedu výboru infrastruktury ZHMP navrhl člena ZHMP RNDr. Lubomíra Habrnála 
 
člen ZHMP Ing. Pázler – navrhl na předsedu kontrolního výboru člena ZHMP JUDr. Hoffmana 
 
Po přednesení návrhů vystoupili jednotlivý kandidáti se svými příspěvky, ve kterých se představili. 
 
Volby předsedů výborů ZHMP probíhaly od 14,19 hodin a byly spojeny s přestávkou na oběd, která 
trvala do 15,21 hodin. 
 
Po ukončení přestávky byly vyhlášeny výsledky voleb do funkcí předsedů výborů ZHMP, které přednesl 
předseda návrhového a volebního výboru: 
 
Člen ZHMP Jan Štrof byl zvolen 45 hlasy do funkce předsedy finančního výboru ZHMP. 
Člen ZHMP JUDr. František Hoffman byl zvolen 43 hlasy do funkce předsedy kontrolního 
výboru. 
Člen ZHMP RNDr. Lubomír Habrnál byl zvolen 45 hlasy do funkce předsedy výboru 
infrastruktury. 
 
 
                 náměstek primátora Mgr. Blažek 

 
K podepisování doložky podle § 43 zákona o hlavním městě Praze 
   TISK:            Z 072 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   62     PROTI:   1     
ZDRŽEL SE:   1         
 
 
   PŘIJATO                                                                                
USNESENÍ  ČÍSLO:   01/04 
Materiál uvedl náměstek primátora Mgr. Blažek. 
 
Hlasování k usnesení s úpravou dle předkladatele, který navrhl do usnesení doplnit slovo „všechny“ 
členy ZHMP. 
 
 
Na závěr bylo nezbytné přijmout souhrnné usnesení z jednání ZHMP ve znění: 
I. volí ke dni 28.11.2002  
   1. do funkce primátora MUDr. Pavla Béma 
   2. do funkce náměstků primátora hl.m.Prahy 
       Mgr. Rudolfa Blažka 
       Ing. Jana Bürgermeistera 



       Mgr. Petra Hulinského 
       Ing. Jiřího Paroubka 
 
   3. do funkce členů Rady HMP 
       RNDr. Miloše Gregara 
       Mgr. Hanu Halovou 
       Pavla Klegu 
       RNDr. Igora Němce 
       Jana Slezáka 
       Radovana Šteinera 
   4. do funkce předsedy finančního výboru ZHMP 
       Jana Štrofa 
   5. do funkce předsedy kontrolního výboru ZHMP 
       JUDr. Františka Hoffmana 
   6. do funkce předsedy výboru infrastruktury ZHMP 
       RNDr. Lubomíra Habrnála 
 
Hlasování k souhrnnému usnesení ZHMP 
PRO:  56 PROTI: 1 ZDR. 10  

Bylo přijato. 
   
Poté primátor hl.m.Prahy poděkoval předsedovi a členům návrhového a volebního výboru za jejich 
práci, dále oznámil, že tím byl vyčerpán program ustavujícího zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy a 
uvedl, že další zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy bude svoláno na 12. prosince 2002 od 9,00 hodin do 
velké zasedací síně Nové radnice, kde se budou již projednávat první materiály. 
 
Primátor hl.m.Prahy následně poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 15,31 hodin. 
 
Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto 1. -
ustavujícího zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 
Přijatá usnesení ZHMP č.01/01 až  č.01/04 jsou součástí tohoto zápisu. 

 
 
 
 

MUDr. Pavel Bém 
primátor hl.m.Prahy 

 
 
 

                                                                                                   Mgr. 
Rudolf  B l a ž e k 

                                                                                                                      
                                                                                      
 
                                                                                                                     
RNDr. Ivana  B u r s í k o v á 
 



 
 
Zapsala:  Jana Soběslavská 
 


