ZÁPIS
z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se konalo dne 6. června 2019
od 15.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice
Dle prezence bylo přítomno:
60 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 3 poslanci PS
PČR)
9 zástupců městských částí hl. m. Prahy
Ing. Zdena Javornická – pověřená řízením MHMP
2 zástupci ředitelky MHMP
15 ředitelů a zástupců odborů MHMP
6 ředitelů organizací
20 zástupců tisku
5 poslanců PS PČR (z toho současně i 3 členové ZHMP)
CELKEM přítomných: 115 osob

OMLUVENI:
Ing. Lubomír Brož
Mgr. Marta Gellová
Ing. Petr Hlubuček
Mgr. Jan Chabr – do 16,30 hodin
Ondřej Kallasch
Jan Wolf
Ing. Petr Stuchlík – od 17 hodin
RNDr. Jana Plamínková – od 17 hodin
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. –
od 19,30 hodin
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc. –
od 18,15 do 19,45 hodin
1. mimořádné zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil primátor hl. m. Prahy v
15,03 hodin.
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Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo
tedy schopno se usnášet.
Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu s ustanovením
§ 60 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon"), a to na základě požadavku 22 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Celý průběh tohoto jednání byl přenášen v přímém přenosu na internetové adrese
www.praha.eu.
Ověřením zápisu byli pověřeni Mgr. Jiří Knitl a Mgr. Petr Kubíček.
Hlasování o členech návrhového výboru:
předseda: prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc. (v době omluvené nepřítomnosti
zastupoval Ing. Pavel Richter)
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: 54 PROTI: 0 ZDR. 0
Bylo přijato.
Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení.
Primátor hl. m. Prahy uvedl k problematice stanovení programu jednání
Zastupitelstva a ke skutečnosti, že žádost jedné třetiny všech členů Zastupitelstva na
svolání Zastupitelstva musí podle zákona o hlavním 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 může, ale nemusí
vzít v potaz. Dále uvedl, že také ustanovení zákona týkající se svolání Zastupitelstva na
základě žádosti členů Zastupitelstva hl. m. Prahy a ustanovení o stanovení návrhu
programu jsou v zákoně jasně oddělena.
Primátor hl. m. Prahy dále přítomným sdělil, že znění platné zákonné úpravy řešící
stanovení návrhu programu zasedání Zastupitelstva nerozlišuje, zda se jedná o běžné
svolání Zastupitelstva primátorem v rámci jeho kompetencí, kdy zasedání svolává dle
potřeby, či zda se jedná o svolání Zastupitelstva primátorem na základě žádosti nejméně
jedné třetiny všech jeho členů. Konstatoval, že návrh programu ve všech případech stanoví
a Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení předkládá Rada HMP a ta není přitom vázána
předmětem jednání uvedeným v žádosti o svolání Zastupitelstva. Dále primátor hl. m.
Prahy uvedl, že vše, co k otázce návrhu programu zmínil, se samozřejmě nedotklo práva
členů Zastupitelstva podávat v průběhu tohoto jednání vlastní návrhy na zařazení bodů do
programu jednání Zastupitelstva.
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Primátor hl. m. Prahy dále sdělil, že zákon výslovně v ustanovení § 64 odst. 2
zákona stanoví, že o návrhu bodů programu, které jsou předneseny v průběhu
Zastupitelstva, rozhodne Zastupitelstvo, a to jako vždy, hlasováním. Informoval, že Rada
HMP pro toto 1. mimořádné jednání Zastupitelstva stanovila návrh programu na svém 4.
mimořádném jednání v pondělí dne 27. května, když akceptovala bod jednání, uvedený v
žádosti o svolání tohoto Zastupitelstva, který byl s návrhem Rady HMP totožný, ale pouze
tématem.
Bod Interpelace občanů a členů zastupitelstva na program tohoto 1. mimořádného
jednání Rada HMP nezařadila, a to i s ohledem na nestandardní čas zahájení jednání a jeho
další program.
Primátor hl. m. Prahy uvedl, že Rada HMP stanovila návrh programu a v něm bod s
názvem: „Zápis ze 17. jednání Rady hl. m. Prahy ze dne 29. 4. 2019". Pro projednávání
tohoto bodu byl podkladem tisk Z - 7446, jež byl elektronicky distribuován a jehož
předkladatelem byl primátor hl. m. Prahy.
Současně s tímto tiskem byl distribuován také tisk Z — 7442, který byl předkládán
kluby členů Zastupitelstva hl. m. Prahy, které iniciovaly svolání tohoto mimořádného
jednání.
Řízení schůze převzal 1. náměstek primátora Hlaváček a opět převzal řízení schůze
primátor hl. m. Prahy. V rámci probíhající diskuse předal primátor hl. m. Prahy řízení
schůze 1. náměstkovi primátora Hlaváčkovi a opět převzal řízení schůze primátor hl. m.
Prahy.
V rámci probíhající diskuse opět předal primátor hl. m. Prahy řízení schůze 1. náměstkovi
primátora Hlaváčkovi a opět převzal řízení schůze primátor hl. m. Prahy.
V diskusi k návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: primátor hl. m. Prahy,
1. náměstek primátora Hlaváček, Nepil, Udženija, Nacher, Portlík, Maruštík, Martan,
Novotný, Bílek, Pilný, předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová, Zajíček,
Kaštovský, Stuchlík, Vodrážka, Sedeke, předseda výboru pro legislativu, veřejnou správu a
transparentnost ZHMP Dohnal, Prokop, Svoboda, radní Zábranský, Dlouhý. V rámci
diskuse vystoupil JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP. Dále v diskusi
vystoupili tito členové ZHMP: radní Kordová Marvanová, Štampach
členka ZHMP Udženija – technická – k diskusnímu příspěvku primátora hl. m. Prahy.
Reagoval primátor hl. m. Prahy, následně ještě reagovala členka ZHMP Udženija –
technickou
předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová – technická – vznesla dotaz k aktuálně
diskutovanému bodu. Reagoval primátor hl. m. Prahy
Procedurální návrh člena ZHMP Nepila na pokračování tohoto jednání i po 19. hodině
Pro: 36 Proti: 5 Zdr. 7
Bylo přijato.
Procedurální návrh člena ZHMP Nachera – přehrát zvukový záznam z jednání Rady HMP
dne 29. 4. 2019 od 6. minuty
Pro. 25 Proti: 0 Zdr. 14
Nebylo přijato.
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předsedkyně klubu Pirátů ZHMP Krausová – informovala, že s IT pracovníky řešila
přehrání nahrávky z jednání Rady HMP dne 29. 4. 2019 a požádala o přestávku na 5 minut.
Reagovala členka ZHMP Udženija – technická – vyjádřila se k procesu zveřejnění uváděné
nahrávky z jednání Rady HMP a následně ještě reagoval primátor hl. m. Prahy
člen ZHMP Nepil – technická – ke zveřejnění nahrávky z jednání Rady HMP dne 29. 4.
2019 a celému procesu
předsedkyně klubu ODS Udženija – přednesla procedurální návrh na druhé hlasování
k přehrání 18 minut zvukového záznamu z jednání Rady HMP dne 29. 4. 2019. Reagoval
primátor hl. m. Prahy
člen ZHMP Svoboda – technická – k aktuální situace ve věci zveřejnění nahrávky z jednání
Rady HMP a k převzetí odpovědnosti na pozici primátora hl. m. Prahy
Přestávka 16,39 – 16,52 hodin
předsedkyně klubu ODS Udženija – technická - procedurální návrh na hlasování k přehrání
18 minut zvukového záznamu z jednání Rady HMP dne 29. 4. 2019, předsedkyně klubu
ODS Udženija upřesnila svůj návrh na hlasování, a to tak, aby byl přehrán zvukový záznam
od 5,5 minuty do 22 minuty z jednání Rady hl. m. Prahy dne 29. 4. 2019 (tisk R - 32212)
Pro: 36 Proti: 0 Zdr. 6
Bylo přijato.
předsedkyně klubu Pirátů ZHMP Krausová – technická – požádala o stanovisko odbor
LEG MHMP k přestávce před procedurálním hlasováním. Reagoval JUDr. Tomáš Havel,
Ph.D. – ředitel LEG MHMP.
člen ZHMP Portlík – technická – k procedurálnímu návrhu na pověření Rady HMP do
příštího ZHMP zařadit bod „Libeňský most“ v souladu s vyjádřením JUDr. Tomáše Havla,
Ph.D. – ředitele LEG MHMP. Reagoval předsedající náměstek primátora Hlaváček a
následně reagoval JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP
člen ZHMP Nepil – technická – vznesl dotaz na LEG MHMP k procedurálním návrhům
v Jednacím řádu ZHMP. Reagoval JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP
předsedkyně klubu ODS Udženija a předseda klubu ANO Nacher – požádali o přestávku
na 15 minut
Přestávka 18,27 – 18,43 hodin
členka ZHMP Udženija – do zápisu požádala o zaznamenání předloženého procedurálního
návrhu člena ZHMP Portlíka na zařazení bodu „Libeňský most“ na příští ZHMP s tím, že
nelze předložený návrh hlasovat jako procedurální
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Hlasování o návrhu členky ZHMP Udženija – zařadit tisk Z – 7442 „K podezření na
záměrné pozměnění (falšování) zápisu z jednání Rady o výsledku hlasování Rady HMP ve
věci zrušení zadávacích řízení vypsaných zadavatelem Technická správa komunikací hl. m.
Prahy, příspěvková organizace, na zhotovitele akce „Libeňský most, č. akce 999984“ a
„Libeňský most, Praha 7 a 8, č. akce 999984 - Správce stavby a koordinátor“ a k dalšímu
postupu rekonstrukce Libeňského mostu“ na program tohoto jednání jako bod poř. č. 1
PRO: 23 PROTI: 9 ZDR. 4
Nebylo přijato.
Hlasování o návrhu člena ZHMP Pilného – zařadit bod „Podstatné snížení počtu
červených“ tisků zařazovaných na ZHMP“ za úvodní bod tohoto jednání ZHMP
PRO: 14 PROTI: 3 ZDR. 7
Nebylo přijato.
členka ZHMP Udženija – technická – vznesla dotaz k druhému pozměňovacímu návrhu, o
kterém proběhlo hlasování. Reagoval primátor hl. m. Prahy.
Hlasování o celém návrhu programu jednání
PRO: 5
PROTI: 0 ZDR. 4
Nebylo přijato.
Program jednání nebyl schválen.
Při zasedání ZHMP byl vyvěšen dopis, adresovaný ZHMP:
Petice proti nadměrné zástavbě na Praze 15 na ploše mezi ulicemi Ovesná a
Hornoměcholupská – proti výstavbě komplexu vysokopodlažních obytných budov
(Petronila Náměstková, ****)
Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu
petičním „za dokončení celé III. etapy privatizace bytů ve vlastnictví hlavního města
Prahy“
(Ivana Svejkovská, Iveta Torkoniaková, Ivana Studničková, Jitka Grillová, Růžena
Dudyová, František Franěk, Jolana Lorenzo Gonzalezová, *****)
Usnesení č. 2/2019 z mimořádného zasedání Školské rady SOU Písnice ze dne 28. 5. 2019
– sloučení škol SOU potravinářského Praha – Písnice a SOU gastronomie a podnikání
Praha 9
(Mgr. Ondřej Chaloupka – předseda školské rady, SOU potravinářské, Libušská 320/111,
142 00 Praha 4 – Písnice)
Elektronické podání – dopis členům Zastupitelstva HMP – senioři z KC Louka, U
Královské louky 5, Praha 5 – Smíchov a KC Prádelna, Holečkova 3297/389, Praha 5 –
zrušení kavárny pro setkávání seniorů a následné převzetí prostor jiným provozovatelem
(Běla Všetečková, Jana Klímová, ****)
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Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto
1. mimořádného zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Primátor hl. m. Prahy poděkoval všem přítomným za účast a zakončil jednání v 18,58
hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jiří K n i t l

Mgr. Petr K u b í č e k

Zapsala: Mgr. Jana Soběslavská
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