Z Á P I S
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se konalo dne 15. listopadu 2018
od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Dle prezence bylo přítomno:
65 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 3 poslanci PS PČR)
Adriana Krnáčová – primátorka hl. m. Prahy
28 zástupců městských částí hl. m. Prahy
Ing. Zdena Javornická – pověřená řízením MHMP
3 zástupci ředitelky MHMP
32 ředitelů a zástupců odborů MHMP
16 ředitelů organizací
20 zástupců tisku
5 poslanců PS PČR (z toho současně i 3 členové ZHMP)
4 hosté
CELKEM přítomných: 172 osob

OMLUVENI:
Jiří Dohnal – od 14,30 do 16,30 hodin

1. ustavující zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájila primátorka hl. m. Prahy v
9,07 hodin.
Podle prezence byla na ustavujícím zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a
bylo tedy schopno se usnášet.
Stávající 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 Adam Zábranský a JUDr. Jaroslava Janderová.
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Slib členů Zastupitelstva hlavního města Prahy zvolených pro volební období 2018 - 2022
Slavnostním bodem tohoto ustavujícího zasedání bylo složení slibu členů Zastupitelstva
hl. m. Prahy. Nejprve byl přečten text slibu, po jeho přečtení byli, v řazení podle abecedy, čtena
jména jednotlivých členů a členek ZHMP. Každý člen ZHMP poté přistoupil ke stávající
primátorce hlavního města Prahy a jasně proneseným slovem „slibuji" a podáním ruky slib stvrdil
a jeho text podepsal. Současně se složením slibu obdržel každý člen ZHMP pamětní stříbrnou
plaketu určenou pouze pro členy Zastupitelstva hlavního města Prahy pro volební období 2018 —
2022. Poté se každý člen ZHMP zapsal do Pamětní knihy hlavního města Prahy.
Primátorka hl. m. Prahy uvedla, že členové ZHMP obdrželi „Svolávací dopis" s „Návrhem
programu jednání" tohoto ustavujícího zasedání. Návrh programu neobsahoval pravidelné body
jednání ZHMP, tak, jak jsou zakotveny v Jednacím řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to „Návrhy,
připomínky a podněty občanů" a „Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva hl. m.
Prahy", neboť pro ustavující zasedání ZHMP není považován tento bod za nutný s tím, že
primátorka konstatovala, že tuto změnu odhlasují členové ZHMP ad hoc pro toto jednání, a to
před schválením programu ustavujícího jednání. Současně sdělila, že členové ZHMP na své stoly
obdrželi návrh programu tohoto jednání po technickém doplnění. Dále informovala, že na příštím
- řádném jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se bude s největší
pravděpodobností konat dne 13. prosince tohoto roku, budou body „interpelací“ již standardní
součástí programu jednání.
Dále informovala, že tímto návrhem na vypuštění tak zvaných interpelací, není dotčen
článek 9 našeho Jednacího řádu, kdy občané hlavního města Prahy, kteří dosáhli věku 18 let a
nejsou členy Zastupitelstva, mohou na zasedání Zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska, a to
vždy po úvodním slovu předkladatele materiálu, tedy vždy po úvodních informacích k jednotlivým
bodům volby. Tato možnost se vztahovala na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let, a je
hlášena k trvalému pobytu v hlavním městě Praze, jakož i na fyzickou osobu, která dosáhla věku
18 let a vlastní na území hlavního města Prahy nemovitost. Uvedla, že časový limit pro tato
vystoupení jsou 3 minuty.

Hlasování o členech návrhového a volebního výboru:
předseda: doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc.
členové: Mgr. Martin Benda
Ing. Mgr. Jaromír Beránek
Ing. Ondřej Prokop
Mgr. Zdeněk Zajíček
tajemník: JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. – ředitel odboru LEG MHMP
PRO: 61 PROTI: 0
ZDR. 0
Bylo přijato.

Návrhový a volební výbor byl schválen v navrženém složení.
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Předsedající primátorka hl. m. Prahy informovala o čl. 6 odst. 1 Jednacího řádu ZHMP a o
čl. 6 odst. 2 Jednacího řádu ZHMP. Dále sdělila, že kdykoliv v průběhu zasedání Zastupitelstva
hlavního města Prahy může v souladu s § 51 odst. 3 písm. a) navrhovat některý z členů
Zastupitelstva hlavního města Prahy zařazení dalších bodů programu, přičemž o zařazení či
nezařazení rozhodne zastupitelstvo hlasováním a nadpoloviční většinou všech svých členů.
Možnost korigovat program zasedání se tak neomezuje pouze na začátek jednání, kdy se vede
rozprava o programu, ale je možné k ní přistoupit při potřebné většině kdykoliv v průběhu
zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy.
V diskusi k návrhu programu jednání vystoupili tito občané HMP: Tomáš Sonega, Ing. Eva
Kislingerová, Ing. Aleš Moravec – Občané za svá práva.
V diskusi k návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Udženija, Stuchlík.
Přestávka 9,55 – 10,04 hodin
Hlasování o ad hoc změně Jednacího řádu ZHMP – vyřadit pravidelné body jednání „„Návrhy,
připomínky a podněty občanů" a „Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva hl. m.
Prahy" z tohoto ustavujícího zasedání ZHMP
PRO: 64 PROTI: 0
ZDR. 0
Bylo přijato.
Hlasování o návrhu člena ZHMP Stuchlíka - zařadit bod „Dopravní priority v Praze“ jako bod poř.
č. 11
PRO: 26
PROTI: 11 ZDR. 26
Nebylo přijato.
Hlasování o návrhu členky ZHMP Udženija - zařadit bod „K zřízení funkce zmocněnce hl. m. Prahy
pro koordinační činnost v jednání s orgány státní správy“ jako bod poř. č. 11
PRO: 61
PROTI: 0
ZDR. 3
Bylo přijato.
Hlasování o celém návrhu programu jednání
PRO: 65
PROTI: 0
ZDR. 0
Bylo přijato.

S programem jednání byl vysloven souhlas.
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Stanovení počtu náměstků primátora hlavního města Prahy a členů Rady hlavního města Prahy
(změna usnesení ZHMP č. 28/1 ze dne 20. 6. 2013) a stanovení způsobu veřejného hlasování k
volbě primátora, náměstků primátora a
členů Rady hlavního města Prahy
Bod uvedla primátorka hl. m. Prahy, která sdělila, že na základě návrhu tří politických klubů
členů Zastupitelstva hlavního města Prahy, a to klubu Piráti, Praha sobě a klubu TOP 09, STAN a
KDU- ČSL je předkládán návrh na jednoduchou úpravu zmíněného usnesení Zastupitelstva hl. m.
Prahy č. 28/1 ze dne 20. 6. 2013 k návrhu na volbu primátora hlavního města Prahy, náměstků
primátora hlavního města Prahy a členů Rady hlavního města Prahy ve znění: „Zastupitelstvo
hlavního města Prahy zrušuje bod I. uvedeného usnesení a nově stanoví složení Rady hlavního
města Prahy na 4 náměstky primátora hlavního města Prahy a na 6 členů Rady hlavního města
Prahy“.
Hlasování k navržené úpravě usnesení ZHMP č. 28/1 ze dne 20. 6. 2013:
Pro: 43 Proti: 0 Zdr. 22
Bylo přijato.
Úprava je součástí usnesení č. 1/1 z tohoto jednání.
Poté primátorka hl. m. Prahy zahájila celý volební blok bodů:

k návrhu na volbu primátora hl. m. Prahy, náměstků primátora hl. m. Prahy a členů Rady hl avního
města Prahy

TISK:

Z – 6888

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 1/1
Úvodem primátorka hl. m. Prahy seznámila přítomné s celou procedurou volby primátora
hlavního města Prahy, náměstků primátora hlavního města Prahy a členů Rady hlavního města
Prahy. Uvedla, že volby budou probíhat celkově ve třech samostatných blocích, a to 1) volba
primátora HMP, 2) volba 4 náměstků HMP, 3) volba 6 členů Rady HMP.
K proceduře voleb vystoupil člen ZHMP Pilný a předseda návrhového a volebního výboru Dlouhý.
Procedurální návrh člena ZHMP Pilného – tajná volba primátora a jeho náměstků
Pro: 26 Proti: 20 Zdr. 18
Nebylo přijato.
Primátorka hl. m. Prahy navrhla hlasování o způsobu volby primátora, jeho náměstků a 6 radních
– veřejná volba
Pro: 39 Proti: 0 Zdr. 26
Bylo přijato.
Přestávka 5 minut pro podávání návrhů kandidátů na primátora hlavního města Prahy
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Řízení celého volebního bloku převzal předseda návrhového a volebního výboru Dlouhý, který se
ujal slova. Oznámil, že obdržel 2 návrhy na volbu primátora HMP, a to za klub Pirátů na MUDr.
Zdeňka Hřiba a za klub ANO na JUDr. Jiřího Pospíšila. Kandidát za klub Pirátů MUDr. Zdeněk Hřib
svou kandidaturu přijal. Kandidát za klub ANO JUDr. Jiří Pospíšil svou nominaci nepřijal.
Poté se MUDr. Zdeněk Hřib představil v rámci svého vystoupení.
členka ZHMP Udženija – technická – k dotazování se jednotlivých kandidátů na různé pozice
členů RHMP
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Čižinský, Nacher, Udženija, Pospíšil, Hřib, Nepil, Pilný,
Portlík, Stuchlík, Svoboda, Maruštík. V rámci diskusi vystoupil Mgr. et Mgr. Jakub Michálek –
poslanec PS PČR. Dále v diskusi vystoupil člen ZHMP Vodrážka.
člen ZHMP Nacher – faktická – k diskusnímu příspěvku člena ZHMP Pospíšila
Přestávka 12,14 – 12,26 hodin
Po ukončení přestávky proběhlo hlasování k volbě primátora hlavního města Prahy, kterým byl
navržen MUDr. Zdeněk Hřib.
Hlasování proběhlo k následujícímu textu usnesení:
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. volí ke dni 15. 11. 2018
1.do funkce primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba“
Pro: 39 Proti: 12 Zdr. 14
Bylo přijato.
Primátorem hlavního města Prahy byl zvolen MUDr. Zdeněk Hřib, kterému předchozí primátorka
hlavního města Prahy poblahopřála a předala historické primátorské insignie. Poté nově zvolený
primátor hl. m. Prahy přednesl svůj projev a ujal se řízení dalšího průběhu tohoto zasedání.
Následovala část jednání, týkající se volby 4 náměstků primátora hlavního města Prahy.
Návrhový a volební výbor obdržel celkem 5 návrhů na volbu náměstků primátora hl. m. Prahy.
Zastupitelský klub ANO navrhl Mgr. Jana Čižinského náměstkem primátora pro školství. Klub
TOP 09, STAN a KDU-ČSL navrhl jako náměstka primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petra
Hlaváčka a Ing. Petra Hlubučka. Klub Praha sobě navrhl jako náměstka primátora hl. m. Prahy
Pavla Vyhnánka, M.A. a Ing. Adama Scheinherra, MSc., Ph.D.
Poté jednotliví navržení kandidáti vystoupili a kromě Mgr. Jana Čižinského, který kandidaturu
z klubu ANO nepřijal, ostatní 4 kandidáti své kandidatury přijali.
V diskusi vystoupil občan HMP Robert Vašíček.
člen ZHMP Dohnal – faktická – reagoval na diskusní příspěvek občana HMP Vašíčka
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V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Nacher, Stuchlík, Martan, Gellová, Portlík, Plesníková,
Hanzlík, Bílek, Novotný, Brož, Scheinherr, Hlaváček, primátor hl. m. Prahy, Vyhnánek, Martan,
Vodrážka, Zajíček, Hlubuček. V rámci diskuse vystoupil prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. –
senátor HMP.
Přestávka 14,11 – 14,24 hodin
Po ukončení přestávky proběhlo hlasování k volbě 4 náměstků primátora hlavního města Prahy,
kterými byli navrženi následující kandidáti v abecedním pořadí:
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
Ing. Petr Hlubuček
Pavla Vyhnánek, M.A.
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
Hlasování proběhlo k následujícímu textu usnesení:
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. volí ke dni 15. 11. 2018 do funkce náměstka primátora
hlavního města Prahy doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka“
Pro: 50 Proti: 0 Zdr. 13
Bylo přijato.
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. volí ke dni 15. 11. 2018 do funkce náměstka primátora
hlavního města Prahy Ing. Petra Hlubučka“
Pro: 38 Proti: 2 Zdr. 23
Bylo přijato.
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. volí ke dni 15. 11. 2018 do funkce náměstka primátora
hlavního města Prahy Ing. Adama Scheinherra, Ph.D., MSc. „
Pro: 39 Proti: 25 Zdr. 0
Bylo přijato.
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. volí ke dni 15. 11. 2018 do funkce náměstka primátora
hlavního města Prahy Pavla Vyhnánka, M.A.
Pro: 39 Proti: 13 Zdr. 12
Bylo přijato.
Předseda návrhového a volebního výboru konstatoval, že byl zvolen stanovený počet náměstků
primátora hl. m. Prahy a předal řízení schůze primátorovi hl. m. Prahy.
Primátor hl. m. Prahy poblahopřál nově zvolených 4 náměstkům a oznámil, že bude následovat
volba 6 členů Rady HMP. Poté předal řízení opět předsedovi návrhového a volebního výboru, který
oznámil, že obdržel od klubu TOP 09, STAN a KDU-ČSL návrh na zvolení členy Rady HMP JUDr.
Hanu Kordovou Marvanovou a Mgr. Jana Chabra. Klub Praha sobě navrhl zvolit členy Rady HMP
MgA. Hanu Třeštíkovou a Mgr. Milenu Johnovou. Klub Pirátů nominoval Adama Zábranského a
PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D.
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Poté požádal předseda návrhového a volebního výboru všechny nominované, aby se představili a
vyjádřili souhlas se svými nominacemi. Všichni navržení kandidáti vyjádřili se svými nominacemi
souhlas a vystoupili s příspěvky, ve kterých se představili.
V diskusi vystoupil občan HMP Robert Vašíček.
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Fifka, Janderová, Pilný, Stuchlík, Bílek, Svoboda, Prokop,
Brož, Johnová, Nacher, Šimral, Zábranský, Třeštíková, Chabr, Lacko, Kordová Marvanová,
Hanzlík, náměstek primátora Hlaváček
Přestávka 16,26 – 16,33 hodin
Po ukončení přestávky proběhlo hlasování k volbě 6 členů Rady hlavního města Prahy, kterými
byli navrženi následující kandidáti v abecedním pořadí:
Mgr. Jan Chabr
Mgr. Milena Johnová
JUDr. Hana Kordová Marvanová
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
MgA. Hana Třeštíková
Adam Zábranský
Hlasování proběhlo k následujícímu textu usnesení:
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. volí ke dni 15. 11. 2018 do funkce člena Rady hlavního města
Prahy Mgr. Jana Chabra
Pro: 38 Proti: 0 Zdr. 24

Bylo přijato.
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. volí ke dni 15. 11. 2018 do funkce člena Rady hlavního města
Prahy Mgr. Milenu Johnovou
Pro: 39 Proti: 13 Zdr. 12

Bylo přijato.
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. volí ke dni 15. 11. 2018 do funkce člena Rady hlavního města
Prahy JUDr. Hanu Kordovou Marvanovou
Pro: 51 Proti: 0 Zdr. 13

Bylo přijato.
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. volí ke dni 15. 11. 2018 do funkce člena Rady hlavního města
Prahy PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D.
Pro: 38 Proti:12 Zdr. 13

Bylo přijato.
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. volí ke dni 15. 11. 2018 do funkce člena Rady hlavního města
Prahy MgA. Hanu Třeštíkovou
Pro: 39 Proti:16 Zdr. 9

Bylo přijato.
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„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. volí ke dni 15. 11. 2018 do funkce člena Rady hlavního města
Prahy Adama Zábranského
Pro: 39 Proti: 0 Zdr. 25

Bylo přijato.
Usnesení bylo přijato pod číslem 1/1.
Předseda návrhového a volebního výboru konstatoval, že byl zvolen stanovený počet členů Rady
hlavního města Prahy, poblahopřál nově zvolené Radě hlavního města Prahy a předal řízení
schůze primátorovi hl. m. Prahy.
Primátor hl. m. Prahy poblahopřál nově zvolených 6 členům Rady hlavního města Prahy.
člen ZHMP Nacher – technická – k zasedacímu pořádku ZHMP, reagovala členka ZHMP
Udženija.
Primátor hl. m. Prahy vyhlásil přestávku, během které se sešla na svém prvním jednání nově
zvolená Rada HMP. Na dané jednání pozval i předsedy opozičních klubů.
Přestávka 16,42 – 18,09 hodin
Prodloužení přestávky oznámil primátor hl. m. Prahy, a to o 10 minut
Přestávka 18,09 – 18,19 hodin
Další požadavek na přestávku obdržel primátor hl. m. Prahy a jednání bylo přerušeno od 18,19 do
18,30 hodin.
Následně bylo jednání přerušeno od 18,30 do 18,40 hodin
Procedurální návrh člena ZHMP Čižinského – prodloužit toto jednání i po 19. hodině
Pro: 38 Proti: 0 Zdr. 19
Bylo přijato.
Přestávka 18,41 – 18,52 hodin
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primátor hl. m. Prahy
ke zřízení výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy, stanovení počtu jejich členů a volbě jejich
předsedů, místopředsedů, členů a tajemníků

TISK:

Z – 6894

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 63

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 1/2

PŘIJATO
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy.

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Udženija, Nacher, primátor hl. m. Prahy, Prokop, Pilný,
Stuchlík, Novotný, Portlík, Nepil, Martan, Svoboda, Gellová, Sedeke, Zajíček, Brož, Vondra,
Dlouhý, Čižinský.
člen ZHMP Wolf – technická – procedurální návrh na ukončení diskuse
člen ZHMP Svoboda a současně poslanec PS PČR – technická – k návrhu na ukončení diskuse
vyjádřil stanovisko
Procedurální návrh na ukončení diskuse
Pro: 5 Proti: 48 Zdr. 7
Nebylo přijato.
člen ZHMP Čižinský – technická – požádal o přestávku na základě žádosti klubu Starostů a
nezávislých
Přestávka 20,10 – 20,26 hodin
Po ukončení přestávky pokračovala diskuse, ve které vystoupil člen ZHMP Nacher – požádal o
přestávku za klub ANO na 10 minut
Přestávka 20,28 – 20,39 hodin
Po ukončení přestávky pokračovala diskuse, ve které vystoupili tito členové ZHMP: Portlík,
Vodrážka, Bílek, Martan, Richter.
člen ZHMP Pospíšil – technická – požádal za klub TOP 09, STAN a KDU-ČSL o přestávku na 10
minut
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Přestávka 20,48 – 21,01 hodin
Dále vystoupili tito členové ZHMP: Nacher, Pospíšil, Nepil, náměstek primátora Hlaváček,
Prokop, Sedeke, Stárek, Maruštík, Zajíček, Zábranský, Janderová
člen ZHMP Zábranský – technická – za klub Pirátů vyjádřil souhlas s počtem členů výborů ZHMP
členka ZHMP Udženija – technická – za klub ODS – vznesla dotaz k tisku a jeho doplnění
Přestávka pro návrhový a volební výbor – 21,16 – 21,34 hodin.
Primátor hl. m. Prahy vzhledem k tomu, že nebyl nikdo další přihlášen do diskuse, ukončil
rozpravu a vyhlásil přestávku na 10 minut, ve které byl rozdán doplněný tisk členům ZHMP.
Přestávka 21,35 – 21,48 hodin
Hlasování proběhlo k následujícímu textu usnesení:
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I. zrušuje ke dni 15. 11. 2018 Výbor kontrolní ZHMP zřízený usnesením ZHMP č. 1/2 ze dne
26.11.2014, výbory Zastupitelstva hl. m. Prahy zřízené usnesením ZHMP č. 16/2 ze dne
28.4.2016 (tj. Výbor finanční ZHMP, Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP, Výbor pro legislativu,
veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP, Výbor pro Smart Cities ZHMP,
Výbor pro dopravu ZHMP, Výbor pro sport a volný čas ZHMP, Výbor pro územní rozvoj a územní
plán ZHMP, Výbor pro bezpečnost ZHMP, Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP, Výbor pro
správu majetku a majetkové podíly ZHMP, Výbor pro evropské fondy ZHMP, Výbor pro sociální
politiku ZHMP, Výbor pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP, Výbor
pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP) a Výbor pro
národnostní menšiny ZHMP zřízený usnesením ZHMP č. 5/66 ze dne 26.3.2015
II. zřizuje ke dni 15. 11. 2018
a) Výbor pro dopravu ZHMP s počtem členů 11
b) Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP s počtem členů 11
c) Výbor pro bydlení ZHMP s počtem členů 11
d) Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP s počtem členů 11
e) Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP s počtem členů 11
f) Výbor pro IT a Smart City ZHMP s počtem členů 11
g) Výbor pro sociální politiku ZHMP s počtem členů 11
h) Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP s počtem členů 11
i) Výbor kontrolní ZHMP s počtem členů 7
j) Výbor pro zdravotnictví a sport ZHMP s počtem členů 11
k) Výbor pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP s počtem členů 11
l) Výbor finanční ZHMP s počtem členů 11
m) Výbor pro bezpečnost ZHMP s počtem členů 11
n) Výbor pro evropské záležitosti ZHMP s počtem členů 11
o) Výbor pro národnostní menšiny ZHMP s počtem členů 11
p) Výbor pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost ZHMP s počtem členů 11
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III. volí
1. ke dni 15. 11. 2018 za předsedu
a) Výboru pro dopravu ZHMP Ing. Pavla Richtera
b) Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP Jana Wolfa
c) Výboru pro bydlení ZHMP Pavla Zelenku
d) Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP Petra Zemana
e) Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Ing. Marianu Čapkovou
f) Výboru pro IT a Smart City ZHMP Mgr. Ing. Jaromíra Beránka
g) Výboru pro sociální politiku ZHMP Mgr. Evu Horákovou
h) Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP Viktora Mahrika
i) Výboru kontrolního ZHMP JUDr. Jaroslavu Janderovou
j) Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP Ing. Miloše Růžičku
k) Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP RNDr. Janu
Plamínkovou
l) Výboru finančního ZHMP Mgr. Radka Vondru
m) Výboru pro bezpečnost ZHMP Mgr. Jiřího Koubka, DiS.
n) Výboru pro evropské záležitosti ZHMP JUDr. Jiřího Pospíšila
o) Výboru pro národnostní menšiny ZHMP Mgr. Jiřího Knitla
p) Výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost ZHMP Jiřího Dohnala
2. ke dni 15. 11. 2018 za místopředsedy výborů ZHMP, členy výborů ZHMP a tajemníky výborů
ZHMP osoby uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení“
Usnesení bylo přijato.

Řízení schůze převzal náměstek primátora Hlaváček a opět převzal řízení schůze primátor hl. m.
Prahy.
primátor hl. m. Prahy

ke stanovení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva hl. m. Prahy uvolněni

TISK:

Z – 6895

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 39

PROTI: 24

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 1/3

PŘIJATO
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy.

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Udženija, Nacher, primátor hl. m. Prahy, Nepil, Pospíšil, radní
Zábranský, Čižinský, Stuchlík, Martan, Svoboda, Maruštík, Prokop, radní Chabr, Portlík, Vansa,
Plamínková, Koubek, náměstek primátora Vyhnánek, Vodrážka
člen ZHMP Nepil – faktická – reagoval na diskusní příspěvek členky ZHMP Plamínkové
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členka ZHMP Udženija – technická – reagovala na diskusní příspěvek člena ZHMP Koubka. Na vystoupení
člena ZHMP reagoval také člen ZHMP Nepil.

Pozměňující návrh člena ZHMP Nachera – navrhl text usnesení ve znění:
„Zastupitelstvo hl. m. Prahy I. stanoví
1. ode dne 15. 11. počet dlouhodobě uvolněných členů ZHMP na 15 (11 členů Rady a 4
předsedové výboru Zastupitelstva), s tím, že se zrušují veškerá předchozí usnesení
Zastupitelstva, jejich revokace, části usnesení řešící počet dlouhodobě uvolněných
2. že výbory ZHMP, jejichž předseda bude dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva hl. m.
Prahy, jsou tyto čtyři: výbor pro dopravu, výbor pro výchovu a vzdělávání, výbor finanční a výbor
kontrolní“
Pro: 24 Proti: 37 Zdr. 2
Nebylo přijato.
Usnesení bylo přijato.

primátor hl. m. Prahy

k návrhu na stanovení pravidel pro odměňování členů Zastupitelstva hlavního města Prahy a
dalších nároků vyplývajících ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů

TISK:

Z – 6892

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 63

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 1/4

PŘIJATO
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy.
Usnesení bylo přijato.
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primátor hl. m. Prahy

k určení zástupců a náhradníků za zástupce hl. m. Prahy na valných hromadách akciových
společností v majetkovém portfoliu hl. m. Prahy

TISK:

Z – 6878

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 60

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ ČÍSLO: 1/5

PŘIJATO
V diskusi vystoupil člen ZHMP radní Chabr.
Usnesení bylo přijato.

primátor hl. m. Prahy

k pověření člena Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Petra Hlubučka řízením Městské policie hlavního
města Prahy

TISK:

Z – 6883

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 58

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 1/6
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Stuchlík, náměstek primátora Hlubuček.
Usnesení bylo přijato.
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primátor hl. m. Prahy

k návrhu člena Zastupitelstva hl. m. Prahy určeného ke spolupráci při pořizování územně
plánovací dokumentace

TISK:

Z – 6884

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 62

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ ČÍSLO: 1/7

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

člen ZHMP Zajíček

k zřízení funkce zmocněnce hl. m. Prahy pro koordinační činnost v jednání s orgány státní správy

TISK:

Z – 6900

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 26

PROTI: 8

ZDRŽEL SE: 27

NEPŘIJATO
Materiál uvedl člen ZHMP Zajíček.
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: radní Zábranský, Nepil, Udženija, Stuchlík, radní Kordová
Marvanová, Svoboda, Martan, Richter, Prokop, Portlík
Pozměňovací návrh k původnímu textu usnesení ve znění: „Zastupitelstvo hl. m. Prahy I.
doporučuje předložit materiál na příštím jednání ZHMP po projednání s legislativním a právním
odborem ZHMP“
Pro: 32 Proti: 0 Zdr. 18
Nebylo přijato. (zmatečné hlasování – po různých příspěvcích z řad členů ZHMP bylo primátorem

hl. m. Prahy rozhodnuto o neschválení pozměňovacího návrhu)
členka ZHMP Udženija – technická – reagovala na to, že hlasování bylo označeno jako zmatečné
členka ZHMP Plamínková – uvedla, že chtěla hlasovat „pro“, ale hlasovací zařízení její hlasování
nezaznamenalo
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členka ZHMP Udženija – technická – reagovala na vyjádření členky ZHMP Plamínkové
člen ZHMP Nacher – technická – ke vznesené námitce k hlasování členky ZHMP Plamínkové,
reagoval primátor hl. m. Prahy
člen ZHMP Svoboda – technická – reagoval na vyjádření členky ZHMP Plamínkové, reagovala
členka ZHMP Plamínková a na její vyjádření reagoval člen ZHMP Pospíšil
Primátor hl. m. Prahy s ohledem na znění Jednacího řádu oznámil, že hlasování k pozměňovacímu
návrhu se nebude opakovat a jeho text nebyl schválen.
Usnesení nebylo přijato.
Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto 1.
ustavujícího zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Přijatá usnesení ZHMP č. 1/1 až č. 1/7 jsou součástí tohoto zápisu.

Primátor hl. m. Prahy poděkoval všem přítomným za účast a zakončil jednání v 23,40 hodin.

MUDr. Zdeněk H ř i b
primátor hl. m. Prahy

Ověřovatelé zápisu:

Adam Z á b r a n s k ý

JUDr. Jaroslava J a n d e r o v á

Zapsala: Mgr. Jana Soběslavská
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