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Z Á P I S 
z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,   

které se konalo dne 14. dubna 2015 
od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  

 

 

Dle prezence bylo přítomno: 

    64 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 2 poslanci PS PČR) 
                                          15 zástupců městských částí hl. m. Prahy 

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

                                            25 ředitelů a zástupců odborů MHMP  
                                                          9 ředitelů organizací 

                 20 zástupců tisku 
                   2 poslanci PS PČR (současně i členové ZHMP) 

                                                          3 hosté 
 
CELKEM přítomných: 139 osob 
 
 
 
OMLUVENI: 
 
 
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 
 
 
 
        1.mimořádné zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy zahájila primátorka hl. m. Prahy v 9,08 hodin.   
 

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

schopno se usnášet. 
         Dále předsedající primátorka hl. m. Prahy konstatovala, že zasedání bylo svoláno v souladu 
s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, a to na základě požadavku 23 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy. Primátorka hl. m Prahy 
dále konstatovala, že na zasedání byli pozváni všichni členové ZHMP a připomněla, že se průběh 
tohoto jednání opět přenáší na internetové adrese www.praha.eu. 

 
         
          Ověřením zápisu byli pověřeni JUDr. Jaroslava Janderová a Jan Wolf. 
 
 
 
 
 

http://www.praha.eu/�
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Hlasování o členech návrhového výboru se zástupci všech politických klubů ZHMP:                                                               
                               
předseda: Ing. Karel Grabein Procházka 
členové:    PhDr. Lukáš Kaucký 
                 Mgr. Petra Kolínská 
                 Ing. Ondřej Martan 
                 Ing. Pavel Richter 
                 Petr Šimůnek 
                 Adam Zábranský 
                
tajemník výboru:  JUDr. Jindřich Lorenc, právník odboru legislativního a právního MHMP 
 
PRO:  61     PROTI:  0 ZDR.  0 

Bylo přijato. 
 

Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. 
 
 
          Předsedající primátorka hl. m. Prahy přítomné informovala, že byla na tento den svolána dvě 
jednání Zastupitelstva HMP a doporučila, aby pro obě svolaná jednání ZHMP, tedy pro celý jednací 
den, byla přijata ad hoc změna Jednacího řádu Zastupitelstva HMP, která spočívá v tom, že návrhy, 
připomínky a podněty občanů HMP (dále jen „interpelace občanů“) proběhnou v rámci 6. zasedání 
Zastupitelstva HMP svolaného od 13.00 hodin, a to v pevném čase od 15 hodin do 15.45 hodin 
s tím, že na interpelace občanů naváží dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP (dále jen 
„interpelace členů ZHMP“) v čase od 15.45 do 16.30 hodin. Dále uvedla, že přihlášky občanů i členů 
ZHMP k interpelacím mají být odevzdány v průběhu celého jednacího dne, a to do 14.00 hodin. 
Dále informovala, že ve 14.15 hodin proběhne losování pořadí k přednesení interpelací. Uvedla, že 
další související ustanovení Jednacího řádu ZHMP bude použito analogicky, tzn., že budou-li 
přihlášky občanů vyčerpány dříve než v čase stanoveném touto ad hoc změnou Jednacího řádu, 
naváží na ně ihned interpelace členů ZHMP. V případě, že interpelace členů ZHMP budou 
vyčerpány dříve, bude pokračovat jednání 6. zasedání Zastupitelstva HMP dále bez přerušení. 
Zároveň primátorka hl. m. Prahy uvedla, že stejné ustanovení platí i o délce interpelace, odpovědi 
na interpelaci a o doplňujících dotazech. 
   
Procedurální návrh primátorky HMP – ad hoc změna Jednacího řádu ZHMP k průběhu bodu 
„Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP“ a  „Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP“ 
PRO:  41     PROTI:  2 ZDR.  16 

Bylo přijato. 
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Primátorka hl. m. Prahy konstatovala, že na svolávacím dokumentu tohoto 1. mimořádného 
zasedání ZHMP byl v  části „Program“ citován návrh ze žádosti o svolání mimořádného 
Zastupitelstva HMP, který byl podepsán předsedou klubů TOP 09 a nezávislých ZHMP Novotným a 
předsedkyní klubu ODS ZHMP Udženija, ale uvedla, že se v daném případě nejednalo o návrh 
programu stanovený Radou HMP. Primátorka hl. m. Prahy k problematice stanovení programu 
jednání Zastupitelstva HMP vysvětlila vzniklou skutečnost, a to, že žádost jedné třetiny všech členů 
Zastupitelstva HMP na svolání Zastupitelstva musí podle zákona o hl. městě Praze obsahovat 
předmět jednání. Je právně chápána jako věcné zdůvodnění takovéto žádosti, resp. jako podnět pro 
Radu HMP, který Rada při stanovení programu jednání Zastupitelstva HMP může, ale nemusí vzít 
v potaz. Také ustanovení zákona týkající se svolání Zastupitelstva HMP na základě žádosti členů 
ZHMP a ustanovení o stanovení návrhu programu jsou v zákoně jasně oddělena. Dále primátorka 
hl. m. Prahy uvedla, že znění platné zákonné úpravy stanovení programu zasedání Zastupitelstva 
HMP nerozlišuje, zda se jedná o běžné svolání Zastupitelstva HMP primátorem HMP v rámci jeho 
kompetencí, kdy zasedání svolává dle potřeby, či zda se jedná o svolání Zastupitelstva HMP 
primátorem na základě žádosti jedné třetiny všech jeho členů. Dále přítomné seznámila s tím, že 
návrh programu ve všech případech stanoví a Zastupitelstvu hl. města Prahy ke schválení 
předkládá Rada HMP. Rada HMP však není přitom vázána předmětem jednání uvedeným v žádosti 
o svolání Zastupitelstva HMP. Dále konstatovala, že výše uvedené se samozřejmě nedotýká práva 
členů Zastupitelstva HMP podávat vlastní návrhy na zařazení bodů do programu jednání 
Zastupitelstva HMP, a to v průběhu jednání. Primátorka hl. m. Prahy dále sdělila, že zákon výslovně 
v ustanovení § 64 odst. 2 zákona stanoví, že o návrhu bodů programu, které jsou předneseny 
v průběhu Zastupitelstva HMP, rozhodne Zastupitelstvo HMP, a to jako vždy většinovým 
hlasováním. 

Primátorka hl. m. Prahy sdělila, že Rada HMP pro toto 1. mimořádné jednání Zastupitelstva 
HMP nestanovila žádný program. 
 

Primátorka hl. m. Prahy ve svém vystoupení přítomné seznámila, že téma nebo důvod, proč 
se konalo toto 1. mimořádné Zastupitelstvo HMP, které bylo vyvoláno 23 opozičními poslanci, je 
podivný. Konstatovala, že by nejednala nikdy protizákonně nebo nijak tak, abych poškodila zájmy   
hl. m. Prahy. Dále uvedla, že chápe, že opozice musí za každou cenu vždy a v každém okamžiku 
zpochybňovat koaliční jednání. Primátorka hl. m. Prahy dále sdělila, že od opozice, která ještě před 
volbami a velice těsně po volbách tvrdila, že chce pracovat v zájmu hl. m. Prahy, tak očekávala, že 
v průběhu posledních čtyř měsíců aspoň nějakým způsobem přijde a předloží nějaký projekt, který 
by mohli členové ZHMP eventuálně společně realizovat. Dále primátorka hl. m. Prahy uvedla, že 
jedinou opoziční stranou, s kterou nadále spolupracuje, jsou Piráti, protože mají zájem o to, aby 
společnými silami hl. m. Prahu posunuli někam dál. Primátorka hl. m. Prahy se zmínila také o tom, 
že i na minulém Zastupitelstvu HMP byly potřeba tři hodiny pro to, aby v rámci opozice byla 
vyjasňována pozice Pirátů. Primátorka hl. m. Prahy závěrem přítomné požádala o korektní jednání. 
 
V diskusi k upravenému návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: 
Michálek, Novotný, Humplík, Svoboda, Dlouhý, předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová, 
Jílek, Udženija, Richter, Semelová, předseda výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP Růžička, 
Bříza, Ferjenčík, předseda výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Nacher, Bellu, Martan, Hudeček, 
Hrůza, Krobová Hášová, Nouza, Prchal, Doležal, Mirovský, Švarc. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Novotného -  přerušení tohoto zasedání ZHMP 
PRO:  31   PROTI:  3  ZDR.  15 

Nebylo přijato. 
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člen ZHMP Novotný – technická – k návrhu na hlasování o přerušení tohoto zasedání ZHMP 
člen ZHMP Hudeček – reagoval na procedurální návrh člena ZHMP Novotného 
 
Procedurální návrh člena ZHMP Novotného -  přerušení tohoto zasedání ZHMP 
PRO:  31   PROTI:  11 ZDR. 13  

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Jílka – zařadit do programu bod „Informace Rady HMP ke zrušení 
výsledku zakázky malého rozsahu dle usnesení Rady HMP č. 454 s odůvodněním medializovaných 
pochybností nad výběrem právní kanceláře zastupující hl. m. Prahu ve sporu s COPA RETAIL“  
PRO: 31    PROTI:  5  ZDR. 17  

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Novotného - návrh usnesení ve znění: „Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
odvolává ke dni 14. 4. 2015 Adrianu Krnáčovou z funkce primátorky hl. m. Prahy“  
(Pro: 2 Proti: 0 Zdr. 2) - nedokončené hlasování 
 
člen ZHMP Březina – technická – k předloženému návrhu člena ZHMP Novotného 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Novotného – „K návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy“  
PRO:  27   PROTI:  14  ZDR. 14  

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Michálka – zařadit bod „Vysvětlení kauzy pronájmu Škodova 
paláce v roce 2006, stanovisko Rady HMP k zajištění administrativních prostor úřadu do budoucna“ 
PRO:  31   PROTI:  0  ZDR.  19 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Michálka – zařadit bod „Uložení úkolu kontrolnímu výboru ZHMP 
prošetřit uzavírání smluv o pronájmu Škodova paláce a zabývat se postupem orgánů činných 
v trestním řízení v této kauze“ 
PRO:  31   PROTI:  2  ZDR.  18 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Michálka – zařadit bod „Vyhrazení působnosti Zastupitelstva HMP 
rozhodovat o závazcích nad 50 milionů Kč“ 
PRO:   23  PROTI:  0  ZDR.  25 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Michálka – zařadit bod „Žádost Zastupitelstva HMP, aby primátorka 
hl. m. Prahy zveřejňovala kontakty s  lobbisty dle svého prohlášení v předvolební debatě u Václava 
Moravce“ 
PRO:   30  PROTI:  0  ZDR. 22  

Nebylo přijato. 
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Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 
          Primátorka hl. m. Prahy konstatovala, že program 1. mimořádného zasedání ZHMP nebyl 
schválen a ukončila toto zasedání s informací, že 6. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy bude 
zahájeno ve 13.00 hodin.  
 
Závěrem vystoupil ještě člen ZHMP Dlouhý k programu jednání a na jeho vystoupení reagoval člen 
ZHMP Březina. 
 
             Primátorka hl. m. Prahy ukončila 1. mimořádné zasedání ZHMP v 11.25 hodin. 
 

 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 

JUDr. Jaroslava  J a n d e r o v á 
 
 
 

                                            Jan  W o l f  
 
 
 

    
 Zapsala: Jana Soběslavská       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


