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ZZZZ    ÁÁÁÁ    PPPP    IIII    SSSS    
ze 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,   

které se konalo dne 17. 2. 2011 
od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice  

 

  Dle prezence bylo přítomno: 

    63 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 3 poslanci PSP ČR) 
    35 zástupců městských částí hl. m. Prahy 

                                       ředitel MHMP 
                                                        24 ředitelů odborů MHMP 
          19 ředitelů organizací 
                                                          4 poslanci PS PČR 
                                                        25 zástupců tisku 
            7 hostů  
              
CELKEM přítomných:  175 osob  
 

 
OMLUVEN: 

 
 
Ing. Pavel Klega – pozdější  příchod 
 

 
 

4. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil primátor hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslav 
Svoboda, CSc. v 9,19 hodin. 

  
 

Ověřením zápisu byli pověřeni Ing. Mgr. Miroslav Poche a Mgr. Marta Semelová. 
 
 

Dle nominace jednotlivých klubů členů Zastupitelstva HMP proběhlo hlasování o navržených členech 
návrhového výboru: 
předseda:     Mgr. Dalibor Mlejnský                        
členové:        Ing. Marie Kousalíková 

                Bc. František Adámek 
                JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. 
                Ing. Eva Vorlíčková 
                Mgr. Nataša Šturmová  
                Petr Šimůnek   

                                
tajemnice výboru:  JUDr. Lenka Danielisová,  ředitelka odboru LEG MHMP                                                                                                                            
PRO:  59    PROTI:  0  ZDR.  0   

Bylo přijato. 
 

Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. 
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Předsedající primátor hl. m. Prahy požádal o vystoupení člena ZHMP doc. Ing. Z. Tůmu, CSc., který  
přítomné požádal o uctění památky pana Petra Dodala minutou ticha a povstáním. 
 
Předsedající primátor hl. m. Prahy úvodem tohoto jednání upozornil na skutečnost, že toto jednání 
Zastupitelstva HMP je prvním jednáním, při kterém se budou přítomní řídit novým Jednacím řádem.  
Informoval, že v úterý 15. 2. 2011 obdržel dopis ředitelky odboru dozoru a kontroly veřejné správy 
Ministerstva vnitra ČR, kde je konstatováno, že Ministerstvo vnitra provedlo právní rozbor nového 
Jednacího řádu ZHMP a shledalo jej v souladu se zákonem. 
Dále předsedající primátor hl. m. Prahy uvedl, že novinek je v Jednacím řádu poměrně dost. Jedna, na 
kterou zvlášť upozornil, se týkala interpelací. Připomněl, že si členové ZHMP stanovili, že interpelace, 
resp. dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva HMP proběhnou v předem stanoveném čase, 
tj. od 12.30 do 14.00 hodin. Připomněl, že přihlášení do interpelací končí v 9.45 hod., aby mohlo být 
následně v 10.00 hodin provedeno losování v rámci jednotlivých pořadí požadovaných vystoupení. 
Uvedl, že samotné losování zajistí ověřovatelé zápisu spolu s oddělením volených orgánů PRM MHMP 
a následně se vyvěsí v sále na desce Zastupitelstva. 
Zároveň sdělil, že občanům, kteří budou mít zájem vystoupit k jednotlivým projednávaným bodům, tak 
jim bude uděleno slovo vždy po úvodním slovu předkladatele materiálu, ke kterému se do diskuse 
občané přihlásili řádně vyplněnou přihláškou do diskuse odevzdanou organizátorům jednání. Uvedl, že 
vystoupení občana může, dle Jednacího řádu, trvat 3 minuty. 
 
Předsedající primátor hl. m. Prahy k programu jednání uvedl, že k původně stanovenému programu, 
který byl rozdán a byl součástí svolání tohoto jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, obdrželi členové 
ZHMP do svých schránek a současně e-mailem „Upravený návrh programu jednání, který stanovila 
Rada HMP na svém jednání dne 15. 2. 2011. 

 
Původní návrh programu byl upraven takto: 
 
Byly vypuštěny:  
bod 3. – tisk Z- 790 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná  vyhláška 
č. 9/2010 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení  
    
bod 4/1. – tisk Z – 791 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění některé obecně závazné 
vyhlášky o místních poplatcích 

 
bod 4/2. – tisk  Z- 931 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství + CD 
 
bod 4/3. – tisk  Z- 892 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného 
 
Primátor hl. m. Prahy se následně vyjádřil k důvodům vypuštění uvedených bodů původního návrhu 
programu jednání a uvedl, že připomínkové řízení k uvedeným návrhům vyhlášek proběhlo v letních 
měsících loňského roku, tedy před komunálními volbami a ustavením nových orgánů městských částí.  
Dále uvedl, že na základě zařazení uvedených vyhlášek do původního návrhu programu nejen on, ale i 
někteří další členové Rady hlavního města Prahy obdrželi požadavek některých nových starostů či  
zástupců starostů městských částí, zda by Rada HMP  nezvážila odložení projednávání těchto návrhů 
a zda by bylo možné opětovné otevření připomínkového řízení, ve kterém by se mohly nové orgány 
městských částí znovu relevantně vyjádřit. Uvedl, že tento požadavek Rada HMP akceptovala. 
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Předsedající primátor hl. m. Prahy sdělil, že nově byly do návrhu programu doplněny: 
        
tisk - Z – 031 - Návrh řešení úhrady III. emise obligací v objemu 5 mld. Kč se splatností 
15. 5. 2011  

- primátor hl. m. Prahy 
(tento bod se zařadil na program jednání za bod 1. – s bodem 1.- Z – 007 společná předkládací 
zpráva a diskuse)  

 
tisk - Z – 998 - Návrh zastupitele hl.m. Prahy, určeného ke spolupráci při pořizování 
územně plánovací dokumentace 

- primátor hl.m. Prahy 
(tento bod se zařadil na program jednání jako bod 5/2. – původní bod 5. se změnil na bod 5/1.)  
 
tisk - Z – 993 -  Návrh na udělení jednoletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a 
umění na rok 2011 
 - radní Kaucký 
(tento bod se zařadil na program jednání jako bod 17/2. – původní bod 17. se změnil na bod 
17/1.)  
 
Primátor hl. m. Prahy dále uvedl, že Rada HMP akceptovala návrh výboru pro kulturu ZHMP na 
zařazení tisku: 
Z- 038 - Návrh na změnu názvu Výboru pro kulturu ZHMP  na „Výbor pro kulturu a památkovou 
péči ZHMP“ 
(tento bod se zařadil v rámci bodu 19. jako bod 19/2.) 
 
K nestandardnímu režimu zařazení uvedených tisků se primátor hl. m. Prahy omluvil a uvedl, že ani při 
maximální snaze o koncepční přístup s cílem co největšího omezení takovýchto „rychlených“tisků, není 
možno nezohlednit časové mantinely některých záležitostí významně ovlivňujících buď hospodaření a 
činnost města či subjektů závislých na podpoře. 
 
Dále primátor hl. m. Prahy uvedl, že usnesením Zastupitelstva č. 1/5 ze dne 30. listopadu 2010 mu bylo  
uloženo předložit Zastupitelstvu HMP návrh na zřízení výboru ZHMP pro národnostní menšiny včetně 
návrhu na jeho předsedu, místopředsedy, další členy a tajemníka ve složení, jak je požadováno 
ustanovením § 78, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, a to s termínem 24. 2. 2011. Vysvětlil, že problematika zřízení výboru Zastupitelstva pro 
národnostní menšiny byla na základě uvedeného úkolu konzultována s Radou vlády ČR pro 
národnostní menšiny a Ministerstvem vnitra ČR. Ohledně zákonné povinnosti hlavního města ustavit 
takovýto výbor Zastupitelstva nepanuje dosud jednotný názor.  
Předsedající primátor hl. m. Prahy dále sdělil, že podle předběžného stanoviska Rady vlády ČR pro 
národnostní menšiny, které má k dispozici, není prozatím naplněno zákonem stanovené 5% zastoupení 
obyvatel hlavního města hlásících se k jiné národnosti než české. Uvedl, že rovněž se liší názory na to, 
jakou skupinu obyvatel je možno, resp. nutno považovat za národnostní menšinu. Sdělil, že dosud 
nejsou mezi národnostní menšiny spočítáni např. Moravané či Vietnamci. Dále sdělil, že tato otázka 
komplikuje především zpracování návrhu na personální sestavení výboru, neboť podle příslušného 
ustanovení zákona o hlavním městě Praze „příslušníci národnostních menšin musí tvořit vždy nejméně 
polovinu členů výboru“.   
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Závěrem primátor hl. m. Prahy sdělil, že problematika ustavení tohoto výboru bude dále v řešení a 
zřejmě se k celé záležitosti vrátí ještě v tomto roce po zpracování a obdržení výsledků sčítání lidu, které 
proběhne v nejbližší době. Uvedl, že problematika národnostních menšin bude prozatím řešena na 
úrovni komise Rady hlavního města Prahy, která bude zřízena v nejbližší době. 

 
V průběhu diskuse o programu jednání převzal řízení schůze I. náměstek primátora Březina a opět 
převzal řízení schůze primátor hl. m. Prahy. 
V diskusi o programu jednání vystoupili tito členové ZHMP:  
Hudeček, Vorlíčková, I. náměstek primátora Březina, Urban, Semelová, Chudomelová, předseda 
výboru pro dopravu ZHMP Hána, primátor hl. m. Prahy. 
 
Na základě části IV. čl. 6 Jednacího řádu ZHMP bylo hlasováno. Nejprve o jednotlivých návrzích na 
vypuštění či doplnění jednotlivých bodů návrhu programu, které zazněly a poté o návrhu programu jako 
celku. Předsedající primátor hl. m. Prahy požádal předsedu návrhového výboru, aby členy ZHMP 
provedl hlasováním. 
 
Hlasování o jednotlivých návrzích k návrhu programu jednání ZHMP: 
 
 
Návrh člena ZHMP Urbana - zařazení bodu- poř.č. 19/3. „Přejmenování výboru pro územní plán ZHMP“  
PRO: 33 PROTI:  0 ZDR.  27   

Bylo přijato. 
 
 
Návrh členky ZHMP Vorlíčkové - zařazení bodu - poř.č. 20 - Z– 066 „Výzva k rezignaci paní poslankyně 
a členky zastupitelstva Mgr. Marty Semelové“ 
PRO: 37 PROTI:  7 ZDR.  17   

Bylo přijato. 
 
 
Návrh člena ZHMP Hudečka - zařazení bodu-poř.č.1 - Z – 060 „K nárůstu nákladů na výstavbu souboru 
staveb tunelu Blanka“ 
PRO: 29  PROTI: 17 ZDR. 16  

Nebylo přijato. 
 
 
Hlasování o upraveném návrhu programu jako celku  
PRO: 53 PROTI: 0    ZDR. 9   

Bylo přijato. 
 

 
S upraveným programem byl vysloven souhlas. 
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Řízení schůze převzal I. náměstek primátora Březina, v průběhu projednávání bodu převzal řízení 
schůze náměstek primátora Nosek, náměstek primátora Kabický a opět převzal řízení schůze  
I. náměstek primátora Březina. 
    1.              primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2011, dotačních vztahů k městským částem 
hlavního města Prahy na rok 2011 a rozpočtového výhledu do roku 2016 
  TISK:        Z – 007 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   33         PROTI:  26         ZDRŽEL SE:  3         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/1 
 
 
   2/2.              primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu řešení úhrady III. emise obligací v objemu 5 mld. Kč se splatností 15.5.2011 
  TISK:        Z – 031 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   57         PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  5         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/2 
Materiály pod poř. č.1. a 2/2. uvedl primátor hl. m. Prahy. 
 
Ve společné diskusi k oběma tiskům vystoupili tito občané HMP: Ondřej Bojar, Ing. Aleš Moravec, 
Alena Rybníčková, Ing. Pavel Horálek – starosta MČ Praha 4, Kristýna Opletalová, Jakub Stránský – 
Občanské sdružení „Auto+mat“, Ing. Karel Berka, Mgr. Petr Štěpánek, CSc., Josef Šafránek. 
Dále v diskusi vystoupili tito členové ZHMP: I. náměstek primátora Březina, předseda výboru finančního 
ZHMP Hulinský, náměstek primátora Weinert, Semelová, Tůma, Nouza, předseda výboru pro 
legislativu a bezpečnost ZHMP Blažek, Pařízek, Liška, Štěpán, Vašíček, Chudomelová, Effenberk 
Růžička, Štvánová, předseda výboru pro dopravu ZHMP Hána, Vávra, Novotný, Počarovský 
 
 
V 12,24 hodin, v průběhu probíhající diskuse, ve které vystupovali členové ZHMP bylo projednávání 
bodu přerušeno na 5 minut a ve 12,30 hodin bylo zahájeno projednávání bodu „Dotazy, připomínky a 
podněty členů ZHMP“. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bod „Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP“ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seznam všech dotazů, připomínek a podnětů členů ZHMP je samostatnou přílohou usnesení z tohoto 
zasedání ZHMP. 
 
Ve 13,26 hodin předsedající primátor hl. m. Prahy vyhlásil přestávku na 10 minut. 
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Ve 13,36 hodin předsedající I. náměstek primátora Březina zahájil pokračování rozjednaných tisků 
„Z- 007“ - k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2011, dotačních vztahů k 
městským částem hlavního města Prahy na rok 2011 a rozpočtového výhledu do roku 2016 a  
„Z-031“ - k návrhu řešení úhrady III. emise obligací v objemu 5 mld. Kč se splatností 15.5.2011 
 
Po zahájení pokračování projednávání tisků v diskusi vystoupili tito členové ZHMP: radní Lohynský, 
náměstek primátora Weinert, Štěpán, Hudeček, předseda výboru pro kulturu ZHMP Pecha, náměstek 
primátora Kabický, předseda výboru finančního ZHMP Hulinský, Tůma, Vašíček, předsedkyně výboru 
pro výchovu a vzdělávání ZHMP Kousalíková, Novotný, Štvánová, I. náměstek primátora Březina, 
Nouza, Chudomelová, předseda výboru pro dopravu ZHMP Hána. 
 
Závěrečné slovo přednesl primátor hl. m. Prahy, který reagoval na příspěvky z diskuse. 
 
člen ZHMP Tůma – faktická poznámka – vyloučil návrh zdražování v MHD - úvaha - zúžení počtu lidí 
jezdících zdarma v MHD 
 
člen ZHMP Štěpán – faktická poznámka – úspory – systém zadávání veřejných zakázek, odkázal na 
předložené náměty klubu TOP 09 na výboru pro veřejnou správu, EU fondy a protikorupční opatření 
ZHMP 
 
Hlasování k tisku Z – 007 -  proběhlo o každé položce zvlášť: 
Z kapitoly rezerv navýšit z navrhovaných 35 mil. Kč - BESIP 0004347 na částku 60 mil. Kč 
Pro: 4  Proti: 13  Zdr. 45 
Nebylo přijato. 
 
Z kapitoly rezervy navýšit z navrhovaných 30 mil. Kč - cyklostezky 0004345 na částku 120 mil. Kč 
Pro: 1  Proti: 22 Zdr. 39 
Nebylo přijato. 
 
Z kapitoly rezervy navýšit z navrhovaných 20 mil. Kč - protihluková opatření 0004535 na částku 335 
mil. Kč (185 mil. – ul. 5.května – nařídil soud, 150 mil. – ul. Spořilovská – zakrytí před kamiony)     
Pro: 1  Proti: 25  Zdr. 36 
Nebylo přijato. 
 
Návrhy člena ZHMP Lišky na přesunutí do rezervy - v kapitole 06 Kultura, sport a cestovní ruch,  
část III. – kapitálové výdaje: 
 
Galerie HMP – pořízení výtahu – dům u Kamenného zvonu – 550 tis. Kč 
Pro: 26  Proti: 15  Zdr. 21 
Nebylo přijato. 
 
Galerie HMP – stavební úpravy – dům u Kamenného zvonu – 1,500.000 Kč 
Pro: 26 Proti: 21 Zdr. 15 
Nebylo přijato. 
 
Galerie HMP – úpravy včetně klimatizace – dům u Zlatého prstenu – 700 tis. Kč 
Pro: 26 Proti: 23 Zdr. 13 
Nebylo přijato. 
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Návrh na přesun položky do rezervy kapitoly 0622–MHMP–OMI 0006122 Slovanská epopej – 3 mil. Kč 
Pro: 26  Proti: 28  Zdr. 8 
Nebylo přijato. 
 
členka ZHMP Semelová – navrhla doplnění textu usnesení ve znění: 
„v případě rozpuštění rezerv v průběhu roku uložit výborům ZHMP definovat priority v jednotlivých 
kapitolách pro jejich případné dodatečné financování- termín předložení ZHMP duben 2011“ 
Pro: 4  Proti: 27  Zdr. 30 
Nebylo přijato. 
 
předseda výboru finančního ZHMP Hulinský – navrhl doplnění usnesení ve znění: 
„ZHMP I. 3. konstatuje, že v případě hl. m. Prahy došlo při sestavení a schválení návrhu státního 
rozpočtu ČR na rok 2011 k významnému poškození Prahy jakožto města a kraje zároveň, a to 
významným snížením příspěvku na výkon státní správy 
ZHMP II. požaduje, aby byla výše příspěvku na výkon státní správy pro rok 2011 ze strany MF ČR 
dofinancována min. do výše schváleného rozpočtu na rok 2010, případně, aby se k hl. m. Praze 
přistupovalo v této oblasti stejným způsobem, jako je tomu u ostatních krajů v ČR“ 
Pro: 36 Proti: 16  Zdr. 9 
Bylo přijato. 
 
člen ZHMP Nouza – technická- hlasoval „proti“, ve výsledku hlasování se to však neobjevilo-hlasování 
zpochybnil  
Opakované hlasování k návrhu textu usnesení, který předložil předseda výboru finančního ZHMP 
Hulinský  
Pro: 36  Proti: 16 Zdr. 10 
Bylo přijato. 
 
S upraveným textem usnesení k tisku Z – 007 byl vysloven souhlas.  
Usnesení k tisku Z – 031 bylo přijato beze změny. 
 
 
   2/1.         primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s dodatečnými přiznáními k dani z příjmů 
právnických osob hl.m. Prahy a s poskytnutím neinvestiční dotace městským částem 
  TISK:        Z - 945 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  57          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  0         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/3 
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
Body pod poř.č. 3. -  Z – 790, poř. č. 4/1. – Z – 791, poř. č. 4/2. – Z – 931 a poř. č. 4/3. – Z – 892 byly 
z upraveného programu jednání vypuštěny. 
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   5/1.              primátor hl. m. Prahy 
 

k volbě přísedících Městského soudu v Praze 
 
  TISK:        Z – 988 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   53         PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  1         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/4 
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 
 
V diskusi vystoupil občan Josef Šafránek a dále vystoupil člen ZHMP Štěpán. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
člen ZHMP Štěpán – faktická – věková struktura uchazeče 
 
   5/2.              primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu zastupitele hl.m. Prahy, určeného ke spolupráci při pořizování územně plánovací 
dokumentace 
  TISK:        Z – 998 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  58          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  0         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/5 
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
Řízení schůze převzal primátor hl. m. Prahy. 
   6/1.              I.náměstek primátora Březina  

 
k návrhu na úplatné nabytí stavebních úprav křižovatky Chilská - Líbalova a chodníku podél 
komunikace Hviezdoslavova vybudovaných v rámci akce CENTRUM OPATOV-I z vlastnictví Opatov 
Park a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 
  TISK:        Z – 018 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   58         PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  1         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/6 
Materiál uvedl I. náměstek primátora Březina. 
 
V usnesení byl upraven termín na 22. 2. 2011. 
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   6/2.              I.náměstek primátora Březina  

 
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 754/1 o výměře 4 641 m2 v k. ú. Komořany z podílového 
spoluvlastnictví Hany Voltové (id.1/2) a Josefa Troníčka (id.1/2) do vlastnictví hl.m. Prahy 
  TISK:        Z - 970 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  55          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  3         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/7 
Materiál uvedl I. náměstek primátora Březina. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
    7.              náměstek primátora Weinert 

 
k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti SMT MHMP 
+ CD 
  TISK:        Z – 554 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   59         PROTI:  0         ZDRŽEL SE:   0        
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/8 
Materiál uvedl náměstek primátora Weinert. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
    8.              radní Dolínek 

 
k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - 
Adaptabilita v roce 2011 
  TISK:        Z – 004 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   41         PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  16         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/9 
Materiál uvedl radní Dolínek. 
 
V diskusi vystoupil občan Josef Šafránek. 
 
Závěrečné slovo přednesl radní Dolínek, který reagoval na příspěvek z diskuse. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
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    9.              radní Dolínek 

 
k úpravě rozpočtu  HMP - v souvislosti s projektem technické asistence Operačního programu Praha – 
Konkurenceschopnost 
  TISK:        Z – 009 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  39          PROTI:  0          ZDRŽEL SE:  17         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/10 
Materiál uvedl radní Dolínek. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
    10.              radní Dolínek 

 
k zapojení prostředků z rozpočtu MHMP do rozpočtu FEU MHMP Operačního programu Praha – 
Konkurenceschopnost 
  TISK:        Z – 008 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  45          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:   11        
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/11 
Materiál uvedl radní Dolínek. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
    11.              radní Dolínek 

 
ke schválení projektů v rámci 7. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast 
podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území 
  TISK:        Z – 942 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   42         PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  14         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/12 
Materiál uvedl radní Dolínek. 
 
V diskusi vystoupila občanka HMP Ing. Vlastislava Šenarová a členové ZHMP Poche. 
 
člen ZHMP Hudeček – faktická – reagoval na vystoupení člena ZHMP Pocheho. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
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  12/1.              radní Udženija 

 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1330 o výměře 143 m2 v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví Luboše Hájka 
  TISK:        Z – 788 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   54         PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  4         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/13 
 
Materiály pod poř. č. 12/1. – 12/8. uvedla radní Udženija. 
 
V diskusi vystoupili členové ZHMP: Urban, Nouza, Effenberk Růžička. 
 
Na příspěvky z diskuse reagovala radní Udženija. 
 
Hlasování o návrhu na sloučení bodů programu (poř. č. 12/1.–12/8., dále 13.-16.): 
Pro: 60 Proti: 0 Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
 
  12/2.              radní Udženija 

 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2364/148 o výměře 1147 m2 k.ú. Kobylisy z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví Česká pošta s.p 
  TISK:        Z – 789 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  57          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  1         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/14 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
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  12/3.              radní Udženija 

 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 221/77 k.ú. Černý Most o výměře 30 m2 z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví společnosti T-Systems Czech Republic a.s 
  TISK:        Z – 725 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   59         PROTI:   0        ZDRŽEL SE:  0         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/15 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
  12/4.              radní Udženija 

 
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 3047/60 v k.ú. Záběhlice o výměře 110 m2  z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bc. Martina Procházky BBA. 
  TISK:        Z – 812 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   58         PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  1         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/16 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
  12/5.              radní Udženija 

 
k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 520/1 a části pozemku parc.č. 3262/2 v k.ú. Michle o 
celkové výměře 11 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti AMA development s.r.o. 
  TISK:        Z – 879 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   60         PROTI:   0        ZDRŽEL SE:  0         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/17 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
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  12/6.              radní Udženija 

 
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2453 v k.ú. Nové Město o výměře 16 m2 z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Trigon International, s.r.o. 
  TISK:        Z - 865 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  60           PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  0         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/18 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
  12/7.              radní Udženija 

 
k návrhu na úplatný převod id. 1/4 pozemků parc.č. 42 o celkové výměře 126 m2 a parc.č. 43 o celkové 
výměře 153 m2 v k.ú. Vršovice z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví spol. Terado, s.r.o. 
  TISK:        Z – 633 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  58          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  1         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/19 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
  12/8.              radní Udženija 

 
k návrhu na úplatný převod nemovitosti - domu č.p. 228 v ulici Černošická, Praha 5, k.ú. Lipence z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví JUDr. Jana Kavalírka 
  TISK:        Z – 054 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  57          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  3          
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/20 
 
V usnesení byl upraven kontrolní termín na termín. 
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   13.              radní Udženija 

 
k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Vršovice, Hloubětín, Břevnov, Nusle z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví hl.m. Prahy 
  TISK:        Z - 034 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   60         PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  1         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/21 
 
Ve společné diskusi k bodům pod poř. č. 13. – 16. vystoupili tito členové ZHMP: Semelová, Mlejnský, 
Urban.  
 
V usnesení byl upraven termín na 22. 2. 2011. 
 
   14.            radní Udženija 

 
k oznámení záměru městské části Praha 11 na prodej věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené 
do správy městské části Praha 11, pozemku parc. č. 394/16 v k.ú. Chodov, předloženého podle 
ustanovení § 18 odst. 1 písm. d) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m.  Prahy 
  TISK:        Z – 021 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  56          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  5         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/22 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
   15.              radní Udženija 

 
k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 8, Praha 
10, Praha 11, Praha - Dolní Měcholupy a Praha – Kolovraty 
  TISK:        Z – 003 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  60          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  1         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/23 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
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   16.              radní Udženija 

 
k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy  městským částem Praha 5, Praha 6, Praha 9, Praha 
11, Praha 12, Praha - Křeslice, Praha - Libuš, Praha 16 a Praha 21 
  TISK:        Z – 006 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   60         PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  0         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/24 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
 
  17/1.              radní Kaucký 

 
k aktualizaci Grantového systému hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2010 - 2015 
  TISK:        Z - 986 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:    58        PROTI:   0        ZDRŽEL SE:  1         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/25 
 
Materiály pod poř. č. 17/1. a 17/2. uvedl radní Kaucký.  
V rámci svého úvodního slova přednesl radní Kaucký změny v příloze č. 1 oproti původně rozdanému 
tisku:  
Str. 3 - v oblasti, konkrétně v předposledním odstavci se změnila poslední věta, kde je současné znění 
nahrazeno zněním: „výjimkou je pouze realizace audiovizuálních děl, kde je grantová podpora 
udělována v režimu de minimis“.  
Str. 5 - třetí odstavec od konce je zcela nahrazen, a to novým zněním v oblasti realizace 
audiovizuálních děl, kde je udělována podpora výhradně v režimu de minimis.  
Str. 6 - v posledním bodu této stránky, který se týká záměru dotační politiky pro víceleté i jednoleté 
granty, respektující následující společné principy grantové politiky se vypustila úplně poslední věta, 
začínající slovem „oznámení“ a naopak se doplnila zcela nová věta ve znění: „Do 15 dnů po zveřejnění 
usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy o přiznání grantů na webových stránkách 
města, je žadatel oprávněn podat odvolání k členovi Rady hlavního města Prahy.“  
Radní Kaucký uvedl, že přičemž pokud se týká právě možnosti odvolání, tak upozornil na to, že tato 
možnost v zásadě legitimizuje formální a procesní správnost grantového výběrového řízení a je 
detailněji popsána v závěru průběhu posuzování projektů u víceletých i jednoletých grantů na straně 13 
a straně 18 textu materiálu.  
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Ve společné diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Semelová, předseda výboru pro kulturu ZHMP 
Pecha, Novotný. 
 
Závěrečné slovo přednesl radní Kaucký, který reagoval na příspěvky z diskuse. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny se změnami v  příloze č. 1. 
 
 
  17/2.              radní Kaucký 

 
k návrhu na udělení jednoletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2011 
  TISK:        Z – 993 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  53          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  4         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/26 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
 
   18.              radní Kaucký 

 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru společnosti FEBIOFEST s.r.o., na realizaci 
projektu Mezinárodní filmový festival Praha Febiofest 2011 
  TISK:        Z – 032 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   62         PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  0         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/27 
 
Materiál uvedl radní Kaucký. 
 
V diskusi vystoupil člen ZHMP Dlouhý. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
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 „K návrhu personálních změn ve výborech ZHMP“ 
 
V diskusi vystoupila občanka HMP Kristýna Opletalová a dále v diskusi vystoupili tito členové ZHMP: 
Tůma, Semelová, Vašíček, Štěpán, Dlouhý. 
 
 
Návrh člena ZHMP Tůmy - za klub TOP 09 - volba předsedy kontrolního výboru ZHMP RNDr. Tomáše 
Hudečka, Ph.D. 
Pro: 26 Proti: 2  Zdr. 24 
Nebylo přijato. 
 
 
Návrh členky ZHMP Semelové – za klub KSČM – volba předsedy kontrolního výboru ZHMP  
JUDr. Lubomíra Ledla 
Pro: 5 Proti: 25 Zdr. 26 
Nebylo přijato. 
 
 
Návrh člena ZHMP Vašíčka – za klub TOP 09: 
„Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
 I. odvolává 
ke dni 17. 2. 2011 
členku Mgr. Ludmilu  Š t v á n o v o u  z "Výboru pro bydlení ZHMP" 
II. volí 
ke dni 17.2.2011 
Mgr. Romana  V a c u l k u, členem "Výboru pro bydlení ZHMP" 
Pro: 62  Proti: 0  Zdr. 1 
Bylo přijato - usnesení č. 4/28. 
 
 
Návrh předsedy výboru pro kulturu ZHMP Pechy na změnu názvu výboru: 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy 
I.schvaluje 
ke dni 17. 2. 2011 změnu názvu  
Výboru pro kulturu ZHMP na „Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP“ 
Pro:  62 Proti: 0  Zdr. 0 
Bylo přijato - usnesení č. 4/29. 
. 
 
Návrh člena ZHMP Urbana na změnu názvu výboru:  
V diskusi vystoupil předseda výboru pro územní plán ZHMP Ludvík. 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy 
I.schvaluje 
ke dni 17. 2. 2011 změnu názvu  
Výboru pro územní plán ZHMP na „Výbor pro územní rozvoj města ZHMP“ 
Pro: 61  Proti: 0  Zdr. 1 
Bylo přijato - usnesení č. 4/29.. 
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Řízení schůze převzal náměstek primátora Kabický a opět převzal řízení schůze primátor hl. m. Prahy. 
   20.      klub TOP 09 - členka ZHMP Vorlíčková 

 
 
Výzva k rezignaci paní poslankyně a členky zastupitelstva Mgr. Marty Semelové 
 
  TISK:        Z – 066 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   39         PROTI:   5        ZDRŽEL SE:   7        
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  4/30 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Šimůnek, Liška, Vorlíčková, předseda výboru pro hospodářskou 
politiku a informatiku ZHMP Richter, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Kousalíková, 
Vašíček, předseda výboru pro zdravotnictví ZHMP Šťastný, Poche, Mlejnský, primátor hl. m. Prahy, 
Novotný, Urban, Hodek, Semelová. 
 
Předseda výboru pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP Richter navrhl text usnesení ve znění: 
„Zastupitelstvo hl. m. Prahy   
odsuzuje překrucování historických faktů z období totality, tak, jak zaznělo v projevu poslankyně paní 
Semelové na půdě Parlamentu ČR v rámci rozpravy k návrhu zákona o třetím odboji 
respektuje, 
že poslankyně Semelová byla zvolena v řádných demokratických volbách. Vzhledem k tomu, že žijeme 
ve svobodné demokratické společnosti, tak každý má právo na svobodu slova a projevu, byť by se 
jednalo o účelové překrucování historických faktů. 
Pro: 19  Proti:  21  Zdr. 16 
Nebylo přijato. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny dle předloženého návrhu v tisku Z - 066. 
 
 
Členům ZHMP byly rozdány tyto informace: 
 
1. 020 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 

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

2. 026 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 
komunikacích v Praze 

I. nám. Březina 

3. 039 Informace o zajištění vyřízení "Petice občanů požadujících 
zrušení prodloužení smlouvy s vodárenskou společností 
Veolia (vlastníkem PVK)", kterou jménem občanského 
sdružení Občané za svá práva v Praze zaslal orgánům hl. m. 
Prahy předseda krajského sdružení Ing. Karel Berka 

místopředseda 
kontrolního výboru 
ZHMP  
doc. Ing. Mgr. Martin 
Dlouhý, Dr., MSc. a 
JUDr. Lubomír Ledl 
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Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém záznamu tohoto zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 
 
Přijatá usnesení ZHMP č. 4/1 – 4/30 jsou v samostatné příloze tohoto zápisu. 
 

 
 

Primátor hlavního města Prahy poděkoval všem za účast a zakončil jednání Zastupitelstva hlavního 
města Prahy v 16,53 hodin. 
 
 
 
 

 
 

doc. MUDr. Bohuslav S v o b o d a, CSc. 
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
  
 
 
                                                                                                         Ing. Mgr. Miroslav  P o c h e  
 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Marta  S e m e l o v á 
 
 
     
 
                                                                                                        
 
Zapsala:  Jana Soběslavská 


