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Z Á P I S 
z druhého náhradního jednání  

4. mimořádného zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,   
které se konalo dne 16. listopadu 2017 

od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  
  

 Dle prezence bylo přítomno: 

  51 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 1 poslanec PS PČR) 
                                     10 zástupců městských částí hl. m. Prahy 

      JUDr. Martina Děvěrová, MPA – ředitelka MHMP 
   1 zástupkyně ředitelky MHMP 

                                       19 ředitelů a zástupců odborů MHMP  
                                                   5 ředitelů organizací 

               1 zástupce tisku 
               1 poslanec PS PČR (z toho současně i člen ZHMP) 

                  2 hosté 
 
CELKEM přítomných: 90 osob 
 

 
OMLUVENI: 

Mgr. Alexander Bellu 
Ing. Karel Březina 
PharmDr. Petr Fifka 
JUDr. Monika Hášová 
Ing. Jiří Hrabák 
Tomáš Jílek 
Adriana Krnáčová 
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek 
Radomír Nepil 
Ing. Milan Růžička 
PhDr. Matěj Stropnický 
Petr Šimůnek 
Mgr. Daniel Štěpán 
Jan Wolf 
Ing. Ondřej Prokop – z části jednání 
Ing. Patrik Nacher – od 9,45 hodin 
Ing. Mgr. Irena Ropková – od 10,05 hodin 
RNDr. Marcela Plesníková – od 10,30 hodin 
          
 
         Druhé náhradní jednání 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil 
náměstek primátorky Dolínek v 9,02 hodin.   
 

   Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo tedy  
schopno se usnášet. 
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        Předsedající náměstek primátorky Dolínek konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v 
souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen zákon, a to na základě požadavku 23 členů Zastupitelstva hl. města 
Prahy. Byli na něj pozváni všichni členové ZHMP a připomněl, 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. Michal Hašek a Adam Zábranský. 
                
Hlasování o členech návrhového výboru:                                                                                              
předseda: JUDr. Vladislava Veselá  
členové:    Jan Slezák  
                 Mgr. Jan Čižinský 
                 Ing. Ondřej Martan 
                 Ing. Pavel Richter 
                 JUDr. Ivan Hrůza  
                 Adam Zábranský 
                 Ing. Milan Růžička  
                JUDr. Tomáš Havel, ředitel odboru LEG MHMP 
 
tajemník: Mgr. Adrián Radošinský, vedoucí oddělení veřejného práva a legislativy LEG MHMP 
PRO:  46     PROTI:  0 ZDR.  0 

Bylo přijato. 
   Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. 

 
        Předsedající náměstek primátorky Dolínek sdělil, že vzhledem k tomu, že se nejednalo o běžné 
jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, tak doporučil, aby pro toto jednání byla přijata ad hoc změna 
Jednacího řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy, která spočívala v tom, že se v rámci tohoto náhradního 
jednání 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva, standardní body jednání Zastupitelstva zařazené 
v pevných časech se začátkem v 12.30 hodin a 13.15. hodin, tj. „Návrhy, připomínky a podněty 
občanů“ a „Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva hl. m. Prahy“ neuskuteční.  
       Dále předsedající náměstek primátorky Dolínek informoval, že pokud na jednání tohoto 
Zastupitelstva hl. m. Prahy jsou občané HMP, kteří byli připraveni interpelovat buď Radu HMP nebo 
jednotlivé členy Zastupitelstva hl. m. Prahy, tak, aby měli tu šanci, mohli odevzdávat svůj příspěvek 
písemnou formou s tím příslibem, že s jejich příspěvky bude nakládáno stejně jako s interpelacemi. 
Uvedl, že kdokoli dá písemně nějaký dotaz nebo nějaký podnět, bude mu odpovězeno řádně do 30 
dnů, jako u klasických interpelací.  

 
Hlasování o neuskutečnění bodů „Návrhy, připomínky a podněty občanů“ a „Dotazy, připomínky a 
podněty členů Zastupitelstva hl. m. Prahy“ na tomto jednání ZHMP 
Pro: 26 Proti: 12 Zdr. 10 
Nebylo přijato. 
 
 
 
 
 
 

http://www.praha.eu/
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       Předsedající náměstek primátorky Dolínek uvedl, že skutečnost, že žádost 1/3 všech členů 
Zastupitelstva musí podle zákona o hl. m. Praze obsahovat předmět jednání, je právně chápána tak, 
jako věcné zdůvodnění takovéto žádosti, resp. jako podnět pro Radu HMP, který Rada HMP při 
stanovení programu jednání Zastupitelstva může, ale nemusí vzít v potaz. Také ustanovení zákona 
týkající se svolání Zastupitelstva na základě žádosti zastupitelů a ustanovení o návrhu programu 
jsou v zákoně jasně oddělena. Dále sdělil, že znění platné zákonné úpravy řešící stanovení návrhu 
programu zasedání Zastupitelstva nerozlišuje, zda se jedná o běžné, anebo mimořádné 
Zastupitelstvo, svolané primátorem hl. m. Prahy v rámci jeho kompetencí, resp. primátorkou hl. m. 
Prahy, kdy zasedání svolává dle potřeby, či zda se jedná o svolání Zastupitelstva hl. m. Prahy 
primátorem hl. m. Prahy na základě žádosti nejméně 1/3 lidí, resp. členů zastupitelstva hl. m. Prahy. 
Předsedající náměstek primátorky Dolínek dále sdělil, že návrh programu ve všech případech 
stanoví a Zastupitelstvu Prahy ke schválení předkládá Rada HMP. Není přitom vázána předmětem 
jednání, uvedeným v žádosti o svolání Zastupitelstva hl. m. Prahy. Pro úplné vysvětlení 
problematiky uvedl, že vše, co dosud zmínil v rámci stanovení programu jednání, se samozřejmě 
nedotýká práva členů Zastupitelstva hl. m. Prahy podávat v průběhu jednání vlastní návrhy na 
zařazení bodů do programu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy. Dále informoval, že zákon výslovně 
v ustanovení § 64 odst. 2 zákona stanoví, že o návrhu bodů programu, které jsou předneseny v 
průběhu Zastupitelstva, rozhodne Zastupitelstvo, tak jako je vždy standardem, a to hlasováním. 
Dále sdělil, že skutečně může každý člen Zastupitelstva hl. m. Prahy v této fázi programu navrhovat 
jakýkoli bod jednání, byť to nebylo předem avizováno při svolání. Předsedající náměstek primátorky 
Dolínek dále sdělil, že Rada HMP pro toto 4. mimořádné jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, resp. 
ani pro jeho náhradní jednání, žádný program nestanovila a navíc musel konstatovat, že předmět 
jednání tak, jak byl v žádosti 23 zastupitelů o svolání zastupitelstva uveden, byl již projednán na 
minulém zasedání řádného Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 2. 11. 2017.  

    
V diskusi k programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Novotný V., Zábranský, Nouza, 
Ferjenčík, Doležal, Humplík, Hudeček, Hujová, předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová, 
Richter, Semelová, Profant, Hrůza, Martan 
 
Procedurální návrh náměstka primátorky Dolínka na prodloužení diskusního příspěvku člena ZHMP 
Hudečka 
Pro: 41 Proti: 0 Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
technická - procedurální návrh člena ZHMP Čižinského na další prodloužení diskusního příspěvku 
člena ZHMP Hudečka o 3 minuty 
Pro: 40 Proti: 0 Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
Procedurální návrh na třetí prodloužení diskusního příspěvku člena ZHMP Hudečka o další 3 minuty 
Pro: 32 Proti: 0 Zdr. 0 
Nebylo přijato. 
 
Předseda klubu ANO Hašek a předseda klubu ČSSD Kaucký – požádali o přestávku na 10 minut 
 
Přestávka 10,15 – 10,26 hodin 
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         Předsedající náměstek primátorky Dolínek seznámil přítomné s písemně předaným 
dokumentem od Ing. Janouška s tématem „Pozastavení platnosti manuálu Metropolitního plánu“ a 
sdělil, že interpelovanými má být Rada HMP, kontrolní výbor ZHMP, celé Zastupitelstvo HMP, 
finanční výbor ZHMP a komise Rady HMP. Zároveň sdělil, že vyřízení tohoto podnětu si vzala na 
starosti předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová.  
 
Hlasování o předložených návrzích: 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Hudečka – zařadit bod „Řešení kritické situace výstavby na trhu 
s bydlením“ jako poř. č. 1 
PRO:  24  PROTI:  0 ZDR. 8 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Profanta – zařadit bod „Novela jednacího řádu - zrušit omezení tří 
minut v rozpravě o pořadu jednání“ jako poř. č. 1 
PRO: 25   PROTI:   0 ZDR.  6 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu členky ZHMP Semelové – zařadit bod „Bytová politika hl. m. Prahy – dostupnost 
bydlení“ jako poř. č. 3 
PRO: 24  PROTI: 0 ZDR. 5 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Richtera – zařadit bod „Plné pokrytí nákladů městských částí na 
přenesenou působnost státní správy“ jako poř. č. 3 
PRO: 24    PROTI: 2  ZDR. 8 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu Janderové – zařadit bod „Problematika poskytnutí účelové dotace v oblasti 
cestovního ruchu na projekt Japan Week“ jako poř. č. 1 
PRO: 25   PROTI:  0  ZDR.  9 

Nebylo přijato. 
 
předseda výboru pro bezpečnost ZHMP Štěpánek – technická – správné hlasování bylo „zdržel se“ 
 
Hlasování o návrhu členky ZHMP Hujové – zařadit bod „Zvýšení příspěvku na dítě/žáka na částku 
2500 Kč, a to na základě jednomyslného usnesení sněmu starostů městských částí Praha 1 – 57 ze 
dne 11. 9. 2017“ jako poř. č. 1 
PRO:  24    PROTI:  0 ZDR.  6 

Nebylo přijato. 
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Hlasování o návrhu členky ZHMP Hujové – zařadit bod „Navýšení minimální částky na jednoho 
obyvatele na 3300 Kč, a to na základě jednomyslného usnesení sněmu starostů městských částí 
Praha 1 – 57 ze dne 11. 9. 2017“ jako poř. č. 2  
PRO:  25    PROTI:   2 ZDR.  3 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Doležala – zařadit bod „Strategie hl. m. Prahy k alarmujícímu stavu 
rozvoje Prahy v oblasti výstavby“  
PRO:   24   PROTI:   0 ZDR.  8 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Ferjenčíka – zařadit bod „Výstavba nadzemních částí metra D, 
společný podnik“ jako  poř. č. 2 
PRO:  24     PROTI:  0  ZDR.  8 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Nouzy (a člena ZHMP Martana) – zařadit bod „Informace 
k projednání ZHMP, zadání změny 3125/2000 k Městskému okruhu k návrhu zadání změny vlny 11, 
vyhodnocení projednání návrhu zadání změny vlny 10, projednání tisku Z – 2832“  
PRO:  24   PROTI:  0  ZDR.  8 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Zábranského - zařadit bod „K vlastnické politice hl. m. Prahy“ jako 
poř. č. 1 
PRO:  22  PROTI: 0   ZDR. 9 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Novotného V. – zařadit bod „Japan Week“ jako poř. č. 1 
PRO:  25   PROTI:   0 ZDR. 6  

Nebylo přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto 
mimořádného zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 
 
 
       Náměstek primátorky Dolínek vzhledem k tomu, že nebyl schválen žádný bod tohoto zasedání 
Zastupitelstva, ukončil jednání v 10,36 hodin. 

 
 
 
           

 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
                      
 
 
 

Ing. Michal  H a š e k 
 
 
 

Adam Z á b r a n s k ý 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
Zapsala:  Bc. Jana Soběslavská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


