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Stenozápis z 1.– ustavujícího zasedání ZHMP  
ze dne 28. listopadu 2002 

 
P.   R ů ž i č k a : 
 Vážení zastupitelé hl. m. Prahy, vážení spoluobčané, ačkoli jsem nováček v tomto úctyhodném shromáždění, 
jako nejstarší mezi vámi všemi mladými byl jsem pověřen velice čestným úkolem zahájit a až do volby nového 
primátora řídit jednání hlavního města České republiky. 
 V životě jsem už řídil mnoho kolektivů a podílel se na výstavbě celé řady významných objektů jak v Praze, 
tak v různých koutech naší země, přesto jsem dnešním úkolem, který mi byl svěřen, obzvlášť poctěn.  
 Dnes ve svém životě poprvé řídím jednání kolektivu složeného ze zástupci různých politických subjektů a byl 
bych velice rád, kdyby různé ideologické brýle a ústřední sekretariáty nebyly ani duchem přítomny dnešního, ani 
dalších jednání tohoto vrcholného pražského orgánu.  
 Jako stavař si myslím, že je třeba postavit řádné základy naší společné práci, a proto pojďme ke scénáři, který 
je pro dnešní zasedání připraven. 
 Vážení členové a členky ZHMP, zahajuji ustavující zasedání ZHMP, na kterém vás všechny co nejsrdečněji 
vítám. 
 Ustavující zasedání ZHMP bylo řádně svoláno na základě zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a Jednacího 
řádu ZHMP a byli na něj pozváni všichni jeho členové. 
 Podle prezence je přítomno celkem 69 členů zastupitelstva ze 70 řádně zvolených. Je tedy přítomna 
nadpoloviční většina. Naše zasedání je usnášení schopné. 
 V souladu s § 53 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů vydal 
registrační úřad před zahájením tohoto zasedání všem kandidátům zvoleným za členy zastupitelstva osvědčení o 
zvolení. 
 Prvním jednacím bodem je pověření ověřovatelů zápisu z dnešního zasedání. Ověřením zápisu z dnešního 
zasedání pověřuji pana Mgr. Rudolfa Blažka a paní dr. Ivanu Bursíkovou. Oba jmenovaní souhlasí. 
 Dámy a pánové, na ustavujícím zasedání se naše jednání bude řídit Jednacím řádem ZHMP, který jste 
obdrželi v podkladech s pozvánkou. Prosím, abyste se kromě podpisu u prezence prezentovali zasunutím čipové 
identifikační karty, kterou jste při příchodu obdrželi, a zároveň zmáčknutím libovolného tlačítka. Podle původního 
textu na světelném panelu bylo zaregistrováno celkem 66, což znamená, že tři z vás nezmačkli jedno tlačítko na svém 
hlasovacím zařízení. Vaše přítomnost se objeví i na světelné tabuli a ta vám umožní zúčastnit se hlasování. 
 Dámy a pánové, nyní přistoupíme k velice závažnému bodu dnešního jednání, a tím je složení slibu členů 
ZHMP. Prosím všechny přítomné, aby povstali a po dobu skládání slibu zůstali stát. Po přečtení slibu ke mně každý 
člen podle abecedy přistoupí a slovem slibuji a podáním ruky stvrdí svůj slib a podepíše se pod jeho text. 
 Prosím přítomné, aby povstali. 
 
(Zastupitelé povstávají). 
 
 Znění slibu členů zastupitelstva je následující: 
 Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat svědomitě, v 
zájmu hl. m. Prahy a jeho občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky. 
 
 (Jednotliví zastupitelé abecedně přistupují ke stolku, kde skládají slib do rukou p. Růžičky a slib svým 
podpisem stvrzují.) 
 
 Dámy a pánové, na pozvánce jste obdrželi návrh pořadu jednání dnešního zastupitelstva tak, jak jej přijala na 
svém zasedání rada hl. m. Prahy dne 19. listopadu t. r. Má někdo dotaz nebo připomínku k tomuto návrhu jednání? Pan 
Blažek. 
 
P.  B l a ž e k : 
 Vážený pane předsedající, dovoluji si navrhnout doplnění programu jednání o tisky, které byly rozdány na 
stůl, a to tisk Z 071 a Z 072 k výborům ZHMP a k podepisování doložky podle § 43 zákona o hl. m. Praze.  
 U tisku Z 072 podepisování doložky doporučuji, aby se tím zastupitelstvo zabývalo před závěrem, protože je 
to z hlediska praktického života města nutné. Navrhuje se pověřit všech 74 členů zastupitelstva ověřováním. Považuji 
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to za velice rozumné. Omlouvám se, že to nebylo předloženo v rámci programu, protože došlo k určitému 
nedorozumění. Doporučuji zastupitelstvu, aby se tím zabývalo jako posledním bodem. 
 Tisk Z 071  navrhuji, aby zastupitelstvo vsunulo mezi body 4 a 5, to je mezi vystoupením nově zvoleného 
primátora a před stanovením počtu dlouhodobě uvolněných členů ZHMP a jejich volbu. Tisky jsou rozdány. 
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Děkuji panu Blažkovi. Dále se přihlásil pan dr. Witzany. 
 
P.   W i t z a n y : 
 Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout doplnění programu o dva body. 
 Za prvé. Řídíme se platným jednacím řádem. Podle čl. 26 tohoto jednacího řádu ústní dotazy, připomínky a 
podněty členů zastupitelstva jsou zařazeny jako první bod každého jednacího dne zastupitelstva v trvání maximálně 60 
minut. Vzhledem k tomu, že toto je také jeden z jednacích dnů ZHMP, je třeba tento bod minimálně formálně zařadit, 
byť souhlasím s tím, že možná příliš velká nálada pro dotazy a připomínky není. Tuto možnost je třeba každému 
zastupiteli podle jednacího řádu dát. 
 Za druhé si dovoluji navrhnout zařadit po volbě návrhového a mandátového výboru bod Úpravy a schválení 
volebního řádu. Byl nám předložen volební řád schválený v r. 1998. Není nezbytně procedurálně nutné, abychom ho 
schvalovali znovu. Tento volební řád vykazuje některé značné nedostatky. Domnívám se, že místní organizace 
kterékoli strany nebo spolek včelařů disponuje lepším volebním řádem. Jedná se zejména o možnost klást dotazy 
kandidátovi na primátora, náměstky a další členy rady. To tento volební řád neumožňuje. 
 Za druhé tento volební řád neobsahuje naprosto standardní ustanovení o možnosti opakování celé volby od 
navrhování kandidátů v případě, kdy finalista opakovaně nezíská nadpoloviční počet hlasů. Myslím si, že těmito věcmi 
je třeba se zabývat a volební řád schválit. 
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Děkuji panu dr. Witzanymu. Ještě jednou se hlásí pan mgr. Blažek. 
 
P.  B l a ž e k : 
 Reagoval bych na pana dr. Witzanyho k interpelacím. Vycházeli jsme z toho, že ustavující zasedání ZHMP se 
řídí § 61 zákona o hl. m. Praze, který je nad jednacím řádem. Tam se o tom jednak nehovoří, a jednak z logiky věci 
vyplývá, že v tuto chvíli není komu klást dotazy a připomínky. Je možné dávat obecné proklamace, ale není možné 
interpelovat kohokoli kromě pana předsedajícího. Považovali jsme za nesmyslné tento bod zařazovat.  
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Děkuji panu magistrovi. Vzhledem k tomu, že vznikly dva rozdílné návrhy na doplnění programu, myslím, že 
se dá rozhodnout jedině hlasováním. Navrhuji proto hlasovat o návrhu, který byl předložen jao poslední. Je to návrh 
pana Mgr. Blažka nezařazovat bod připomínky. 
 
P.  K a ň á k - technická: 
 Dámy a pánové, domnívám se, že návrh pana Mgr. Blažka není návrhem. Návrh nemůže znít nezařazovat 
nové body na jednání. V této logice bychom měli jako první jednat o protinávrhu pana dr. Witzanyho a takto 
postupovat dále. 
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Děkuji za technickou připomínku.  
 Měli bychom zahájit hlasování o návrhu pana dr. Witzanyho. Zdá se, že dnešní zasedání tak jednoduše 
neproběhne. Prosím pana dr. Hoška. 
 
P.  H o š e k : 
 Chtěl bych uvést na správnou míru argument pana Blažka s tím, že není koho interpelovat. Máme funkční 
radu. Pokud by dnes nebyla rada zvolena, zůstává původní. Je koho interpelovat. 
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Toto byla věcná poznámka. Prosím pana ing. Kasla. 
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P.  K a s l : 
 Prosím, aby se legislativa, možná sám pan ředitel, vyjádřil k procedurám. Buď postupujeme podle zákona, 
pak se jednacím řádem neřídíme, druhý návrh ovšem bylo doplnění volebního řádu a o tom se nehovoří. Prosím, 
abychom to také dořešili. Podnět zazněl od kol. Witzanyho a byl projednán na našem klubu. Volební řád není 
dokonalý.  
 Zařazení dvou bodů je bez problémů, o tom se bude hlasovat automaticky. 
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Dáme slovo panu řediteli. 
 
Řed.  Z a j í č e k : 
 K návrhům, které přednesl pan dr. Witzany: domnívám se, že zařadit v tento okamžik na ustavující zasedání 
bod interpelace, připomínky a podněty je v mírné kolizi jednacího řádu se zákonem. Osobně si myslím, že je lepší tento 
bod v tento okamžik nezařazovat. 
 Na druhou stranu bod, který by upravoval proceduru voleb, je možné zařadit. Protože se jedná o konkrétní 
návrhy, musela by být ustavena návrhová komise, která by návrhy na změnu volebního řádu musela zaznamenat a 
potom by se o nich dalo hlasovat. 
 V tomto směru bych neodporučoval hlasovat. Pokud předkladatel nestáhne svůj návrh na zařazení bodu 
interpelace, připomínky a podněty, potom se o něm hlasovat bude muset. Osobně bych doporučoval tento bod 
nezařazovat. Naopak si myslím, že druhý bod je jako návrh hlasovatelný. 
 
P.  W i t z a n y : 
 Netrvám na tomto bodu z hlediska věcného, ale z hlediska jednacího řádu. Myslím, že bychom měli od 
legislativy dostat jasné stanovisko. Jestliže legislativa řekne, že neporušujeme jednací řád, pokud to nezařadíme, návrh 
stáhnu. Prosím o stanovisko, co tedy platí - jednací řád nebo jiný výklad? 
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Může pan ředitel rychle odpovědět, co platí? 
 
Řed.  Z a j í č e k : 
 V tento okamžik pokud bych měl vykládat platnost jednacího řádu a zákona o hl. m. Praze budu se držet toho, 
jakým způsobem zní § 61 zákona o hl. m. Praze. Ten o bodu interpelace, připomínky a podněty nehovoří. Zákon 
jednoznačně hovoří o tom, jaké body jsou projednávány na ustavujícím jednání zastupitelstva. Proto bych se v tento 
okamžik přidržel ustanovení § 61 zákona, které jednoznačně vymezuje, co je předmětem jednání zastupitelstva 
ustavujícího a podle techto bodů bych postupoval.  
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Uspokojuje to pana dr. Witzanyho?  
 
P.   W i t z a n y : 
 Příliš ne, protože § 61 neříká, co není na programu jednacího řádu. Potom bychom žádné další body nemohli 
zařazovat, protože v § 61 nejsou vyjmenovány. Výčet není vyčerpávající. Váš právní názor není relevantní. 
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Vidím, že rychlejším řešením než se dohadovat o legislativě bude prohlasovat nebo neprohlasovat návrh pana 
dr. Witzanyho. 
 Připravte se k hlasování o návrhu pana dr. Witzanyho zařadit jako bod tohoto jednání připomínky a 
interpelace před dalším programem.   
 Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 17-40-12. 
 Vzhledem k tomu, že většina je 36 hlasů, byl návrh pana dr. Witzanyho na zařazení bodu připomínky a návrhy 
na dnešní zasedání zamítnut. 
 Pan dr. Witzany měl ještě doplňující návrh na zařazení bodu na doplnění volebního řádu - po zvolení 
návrhové a volební komise. Předpokládám, že návrh má pan dr. Witzany připraven. Nebo chcete tento návrh stáhnout? 
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P.  W i t z a n ly : 
 Zařazení bodu k jednacímu řádu znamená standardní diskusi k návrhu a schválení celkového volebního řádu.  
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Byl by to bod 2A - za volbu návrhového a volebního výboru. 
 Hlasujeme o tom, zda zařadit do programu jako bod 2a změnu volebního řádu našeho zastupitelstva. Kdo je 
pro? Kdo je proti? Zdržel se? 20-20-27. 
 Vzhledem k tomu, že pro nebyla nadpoloviční většina zastupitelstva, ani tento návrh, bohužel, nemůžeme 
přijmout. 
 Konečně se dostaneme k návrhu pana Mgr. Blažka. Kdo souhlasí s návrhem pana Mgr. Blažka? Kdo je pro? 
Kdo je proti? Zdržel se? 55-3-10. Návrh byl schválen. Prosím, aby bod zopakoval. 
 
P. B l a ž e k : 
 Návrh zněl: za bod 4 vložit bod 5, a to tisk 071 - k výborům ZHMP, a poslední bod před bodem závěr vložit 
tisk Z 072  k podepisování doložky podle § 43 zákona o hl. m. Praze. 
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Omlouvám se, že jsem vás znovu trápil. Mám radost z toho, že řízení tohoto bodu připadne, jak 
předpokládám, novému primátorovi. 
 Přikročíme k návrhu pořadu jednání tak, jak byl přednesen a doplněn. Budeme hlasovat o celém návrhu 
pořadu jednání. 
 Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 66-1-2. Tím pokládám program našeho dnešního jednání za schválený a 
můžeme v jeho intencích pokračovat.  
 Dalším bodem jednání je schválení návrhového a volebního výboru.  
 Vzhledem k tomu, že jsem dosud neobdržel žádné návrhy, pro doplnění uvádím, že v návrhovém a volebním 
výboru má právo zastoupení každý poslanecký klub politické strany, případně další zastupitelé. Prosím, aby zástupci 
jednotlivých klubů předložili své návrhy včetně návrhu na předsedu tohoto klubu. 
 Prosím za nejsilnější klub pana Mgr. Blažka. 
 
P.  B l a ž e k : 
 Navrhujeme do návrhového a volebního výboru pány Kováříka, Šteinera, Laudáta, Jančíka, Řiháka a 
Langmajera.  
 
P.  K a s l : 
 Pane předsedající, vyložili jsme si větu volba návrhového a volebního výboru jako volbu dvou výborů. Je-li 
výklad pana kol. Blažka, že je to jeden výbor, budu také navrhovat jeden seznam. Původní rozdělení bylo: volební 
výbor kol. Bursíková, kol. Bašný, návrhový výbor pánové Hošek, Kasl, Witzany. 
 
P.  H o f f m a n : 
 Za náš klub navrhuji Petra Zajíčka a Viktora Pázlera.  
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Zatím je v návrhu připraven 7členný návrhový a volební výbor jako jeden.  
 Prosím pana Hulínského. 
 
P.  H u l í n s k ý : 
 Předpokládám, že tyto výbory budou dva, že to bude výbor návrhový a výbor volební. Do návrhového výboru 
navrhujeme ing. Paroubka a mgr. Halovou, do volebního výboru ing. Matouše a dr. Polaneckého.  
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Další přihlášený do diskuse není. Bude na místě upřesnit základní fakt - jestli budeme ustavovat jeden výbor 
nebo dva výbory. Podle původního scénáře, který připravila rada, byl připraven výbor jeden. Vzhledem k tomu, že 
počet návrhu převyšuje číslo 7, budeme muset asi celou záležitost znovu zvážit.  
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 Doporučuji, aby se hlasovalo o návrhu, zda rozdělíme původní a návrhový výbor na výbor návrhový a výbor 
volební. 
 Hlásí se pan Šteiner. 
 
P.  Š t e i n e r : 
 Dovolím si upřesnit, že náš volební řád v odst. II, 3 i v dalších odstavcích hovoří jednoznačně o návrhovém a 
volebním výboru jako o společném tělese. Prosím, nedostávejme se do rozporu s naším volebním řádem. 
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Děkuji za upřesnění, zdá se, že původní scénář byl v pořádku. Pak nezbude nic jiného než hlasovat o 
jednotlivých navržených členech a podle počtu hlasů potom ustavit 7členný výbor, stejně tak potom hlasovat o 
předsedovi tohoto výboru. 
 Upozorňuji, že jsem se zatím od vás nedozvěděl návrh na předsedu tohoto společného výboru. Prosím, aby to 
předsedové klubů učinili. 
 Do diskuse se hlásil pan Hvížďala. 
 
P.  Š t e i n e r - technická: 
 Prosím, aby byl klid v sále, je tady neuvěřitelná hladina hluku. 
 Chtěl jsem vznést připomínku, že neplatí to, co zde zaznělo, že má být výbor 7členný, může být třeba 
70členný, pokud se tak usneseme. O všech jménech, která zde zazněla, lze hlasovat najednou. 
 
P.  H v í ž ď a l a : 
 Chtěl jsem říci to, co říkal kolega, měli bychom dodržovat pořadí, jak jsme přihlášeni na tabuli. Podstatné je 
ale v tuto chvíli to, že to, co navrhly politické kluby, měli bychom respektovat a snažit se, aby počet byl lichý. Čím 
větší kontrola tam bude, tím lépe. Měli bychom respektovat to, co politické kluby navrhly a snažit se, aby počet byl 
lichý a schválili jsme to v lichém počtu. 
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Zatím je ale počet sudý. Potřebuji ještě jeden návrh. 
 Prosím pana ing. Kasla. 
 
P. K a s l : 
 Za klub Evropských demokratů stahuji své jméno, čili bude 15. 
 
P.  H u l í n s k ý : 
 Chtěl jsem také vstřícně stáhnout někoho z našich členů. Když se to vyřešilo tímto způsobem, je to v pořádku. 
 
P.  H o f f m a n : 
 Prosím, aby v návrhovém a volebním výboru nebyli lidé, kteří dnes hodlají kandidovat na nějakou funkci.  
 
P.  R ů ž i č k a : 
 To je samozřejmé, tím se pro účast v takovém orgánu diskvalifikují. 
 
P.   Š t e i n e r - technická: 
 Je samozřejmé, že v příslušných volbách se dotyční, o nichž se hlasuje, nezúčastňují práce výboru. Je to i 
návrhový výbor, čili pracuje průběžně nejen nejen při sčítání hlasů a kontrole hlasování. Prosím, abychom přijali 
příslušný výklad, že v příslušném kole volby se ten, o němž se hlasuje, nezúčastňuje práce výboru. 
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Zopakuji ještě jednou jména: pan Kovářík, pan Šteiner, pan Laudát, pan Řihák, pan Jančík, pan Langmajer - 
to byli původně navržení za ODS. 
 Za stranu Evropských demokratů paní Bursíková, pan Kasl byl navržen, ale stáhl svou kandidaturu, pan 
Hošek, pan Witzany. 
 Za KSČM pan Zajíček a pan Pázler. 
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 Za ČSSD pan Paroubek, paní Halová, pan Matouš, pan Polanecký. 
 Jako tajemníka volebního a návrhového výboru navrhuji paní dr. Martinu Děvěrovou, která je ředitelkou 
legislativního a právního odboru Magistrátu. 
 Prosím o dotazy a připomínky. Pan arch. Kasl. 
 
P.  K a s l : 
 Vyzýval jste k návrhu na předsedu. Navrhuji dr. Hoška. 
 
P.  B l a ž e k : 
 Navrhuji pana ing. Kováříka. 
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Další návrhy nejsou. Navrhuji, abychom hlasovali nejprve o předsedovi tohoto návrhového a volebního 
výboru. Jsou dva návrhy, druhý návrh byl pan Kovářík. Budeme hlasovat nejprve o něm. 
 Kdo je pro pana Kováříka jako předsedu volebního a návrhového výboru? Kdo je proti? Zdržel se? 45-13-11.  
 Pokládám pana Kováříka za zvoleného předsedu volebního a návrhového výboru. 
 Dále předkládám návrh en bloc celého návrhového a volebního výboru tak, jak byl přednesen, včetně 
tajemnice paní dr. Děvěrové. 
 Kdo je pro složení tohoto návrhového a volebního výboru tak, jak bylo přečteno? Kdo je proti? Zdržel se? 
68-0-2. 
 Návrhový výbor pod předsednictvím pana Kováříka a s tajemnicí paní dr. Děvěrovou považuji za úspěšně 
prohlasovaný a zvolený. Blahopřeji. 
 Žádám, aby se výbor ujal své funkce. Zasedání výboru bude v místnosti tiskového centra v 1. patře, dveře č. 
123 a 124, kde můžete také předkládat vaše návrhy na kandidáty do jednotlivých funkcí, případně další návrhy. 
 Dámy a pánové, můžeme přistoupit k tomu nejzajímavějšímu a dnes nejžádanějšímu, což je volba primátora 
hlavního města České republiky - Prahy. 
 V souladu se zákonem 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze má rada hl. m. Prahy 11 náměstků primátora a 
členů rady hl. m. Prahy, podle usnesení ZHMP č. 01/02 ji tvoří primátor hl. m. Prahy, 4 náměstkové primátora a 6 členů 
rady. Stejným usnesením je i počet dlouhodobě uvolněných členů ZHMP, který byl stanoven celkem na 14, čili 3 
dlouhodobě uvolnění. 
 Dámy a pánové, podle volebního řádu budeme o volbě primátora hl. m. Prahy, náměstků primátora hl. m. 
Prahy a členů rady hlasovat tajně. Volby budou probíhat v tiskovém centru, kde zasedá návrhový a volební výbor.  
 Má-li návrhový a volební výbor či jednotlivé kluby členů zastupitelstva požadavek na přestávku pro jednání, 
bylo by vhodné ji vyhlásit. 
 Pro jednotlivé kluby jsou vyčleněny místnosti tak, že ODS má vyčleněn salónek primátora ve 2. patře. 
Evropští demokraté salónek 349 ve 3. patře, ČSSD zasedací místnost rady v 1. patře a KSČM předpokoj zasedací 
místnosti rady v 1. patře.  
 Bylo by dobře pro předložení návrhů stanovit čas. 
 
P.  Š t e i n e r - technická: 
 Chtěl jsem se zeptat: pokud nikdo z předsedů klubů nenárokuje přestávku na jednání klubu, myslím, že je 
zbytečná a je možné, aby návrhy z klubů zazněly zde přímo na mikrofon dle předjednaných kandidátů jednotlivých 
klubů. Každý klub o tom již rokoval a nebude teď ad hoc vymýšlet. 
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Budeme rychlejší, půjdeme dříve na oběd. Pokud s tím souhlasíte, přestávka vyhlášena nebude. Mohu 
požádat jednotlivé předsedy klubů politických stran, aby předložili své návrhy na primátora, náměstky a další funkce, 
o nichž bylo hovořeno. Předpokládám, že svůj ústní návrh každý doplní písemným vyjádřením, které předloží 
předsedovi návrhového a volebního výboru. 
 První slovo má pan mgr. Blažek. 
 
P.   B l a ž e k : 
 Vážený pane předsedající, na funkci primátora hl. m. Prahy za klub ODS navrhujeme pana dr. Pavla Béma. 
Písemný návrh jsem předsedovi návrhového a volebního výboru v souladu s volebním řádem předložil. 
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P.  P á z l e r : 
 Dámy a pánové, za klub KSČM předkládám návrh na primátora hl. m. Prahy dr. Františka Hoffmana.  
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Prosím rovněž písemně předložit předsedovi volebního a návrhového výboru. 
 Dokončíme volbu primátora, volbu ostatních funkcionářů bude řídit nově zvolený primátor.  
 Prosím předsedu návrhového a volebního výboru, aby se ujal své funkce. 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Dámy a pánové, návrhový výbor obdržel dva návrhy na primátora, a to návrh na pana dr. Pavla Béma 
navrženého klubem ODS, a na pana dr. Františka Hoffmana navrženého klubem KSČM.  
 Nyní bychom měli vyzvat příslušné dva navržené, zda souhlasí s tímto návrhem a následně budeme 
postupovat podle dalších bodů našeho volebního řádu. 
 Budu postupovat podle abecedy. Zeptal bych se pana dr. Pavla Béma, zda souhlasí s návrhem na zvolení 
primátorem.  
 
P.  B é m :  
 Pane předsedo, děkuji, ano, kandidaturu přijímám. 
 
P.  H o f f m a n : 
 Také souhlasím. 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Prosím, abychom zpracovali hlasovací lístky. Podle příslušného schváleného volebního řádu nyní mají právo 
kandidáti na primátora zapsaní na kandidátní listině na své vystoupení v časovém limitu do pěti minut. Bývá zvykem 
podle abecedy, vím, že někteří jsou tím handicapováni nebo naopak zvýhodněni, ale budeme se tohoto nepsaného 
pravidla držet. 
 Vyzval bych pana dr. Pavla Béma, aby se ujal - pokud má zájem - svého vystoupení. Není to ale povinnost. 
 
P.  B é m : 
 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové, ucházím se o vaši přízeň a podporu ve funkci 
primátora hl. m. Prahy. Možná namítnete, že se jedná o odhodlání smělé, odvážné. Ti, kteří si to z vás myslí, mají 
pravdu. Myslím si, že je to odhodlání smělé a odvážné. Praha je nejen českou metropolí, městem krásným, 
neopakovatelným, unikátním, ale je také městem, které má své velkoměstské problémy. Je městem, které bude mít své 
velkoměstské problémy nepochybně za 4 roky nebo možná i dříve, kdy v případě mého zvolení svůj mandát skončím.  
 Musím říci, že mé rozhodování zda přijmout nebo nepřijmout tuto výzvu nebylo jednoduché a zvažoval jsem 
jej z mnoha pohledů a stran.  
 Nakonec k mému rozhodnutí - ke slůvku ano - vedlo několik základních věcí. Za prvé jsem působil v různých 
organizačních, řídících, manažerských funkcích na nejrůznějších úrovních vlády České republiky a působil jsem také 
čtyři roky ve funkci starosty městské části Praha 6, jedné z největších městských částí v Praze a bez nadsázky jednoho 
z největších českých měst. Musím říci, že za tuto dobu jsem se leccos naučil. Jsem člověk, který považuje život za 
permanentní proces učení a rád bych se učil i v následujících čtyřech letech. Rád bych se učil i od vás.  
 Jsem člověk, který považuje práci ve vedení města jako práci týmovou. Jsem si vědom toho, že není možné, 
aby Praha se svými problémy a přednostmi mohla být řízena a úspěšně vedena pouze jediným byť sebelepším  mužem 
či ženou. Jsem si vědom toho, že se bude jednat o týmovou práci a v té budu spoléhat na vás, na zastupitele, na zvolené 
radní a budu také spoléhat na práci Magistrátního úřadu hl. m. Prahy.  
 Výzvu, kterou před sebou mám, bych rád ve svém slibu plnil v tom případě, že mi dáte podporu, zodpovědně, 
s maximální pracovitostí a nasazením. Jsem přesvědčen, že v tuto chvíli není čas pro předkládání konkrétních návrhů, 
rozvojových programů na zásadní změny ve vedení, řízení a životě naší metropole. Přesto jsem přesvědčen, že alespoň 
částečné nástroje na budoucnost tohoto krásného města budu umět nabídnout a se svým týmem a s vámi, s vaší 
podporou budu umět prosadit. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk) 
 
P.  K o v á ř í k : 
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 Nyní prosím pana dr. Františka Hoffmana. 
 
P.  H o f f m a n : 
 Vážení spoluobčané, vážení členové ZHMP, před komunálními volbami jsem byl svou stranou vybrán, abych 
se zúčastnil soutěže o funkci primátora hl. m. Prahy. Jsem zastáncem toho, že každý závod je třeba dokončit, i když 
soupeři mají k cíli daleko blíž a jeden dokonce vede i o několik kol. I když zřejmě cílovou pásku neprotrhnu jako první, 
bylo pro mne velkou ctí se zúčastnit. Upřímně prohlašuji, že všichni účastníci bojovali fér a vydali ze sebe maximum k 
pobavení i k oslovení voličů. Bohužel jen jeden se může stát vítězem. Favorit závodu asi určitě zvítězí, k čemuž mu již 
v tuto chvíli mohu poblahopřát. Pozitivní na tom je, že drogoví dealeři houfem opouštějí Prahy a my, zastupitelé, se 
dostaneme do zodpovědných rukou psychiatra, takže bychom bez úhony mohli přežít čtyřleté volební období.  
 Možná, že v budoucnu by obyvatele hlavního města přitáhla přímá volba primátora, což by dalo celé akci 
dramatičtější a zajímavější průběh. Šanci by dostali ti, kteří nechtějí být svázáni s žádnou politickou stranou či hnutím. 
Dostala by možná šanci jiná kvalita a skutečně nové tváře. 
 Je nyní na místě poděkovat voličům za projevenou důvěru vůči mé osobě i subjektu, za který jsem 
kandidoval. Chci slíbit, že si nikdy nenasadím ideologické brýle a že má veškerá činnost bude směřovat k zajištění 
spokojeného života obyvatel Prahy. Mé kredo člena zastupitelstva je totožné s názorem vycházejícím z jedné ze 
základních zásad římského práva: (latinský citát) prospěch lidu budiž nejvyšším zákonem. 
 Jako primátor bych se snažil pohlédnout na některé problémy z pozice občana, který se každodenně potýká s 
určitými letitými neřešenými problémy. Nebudu nyní citovat volební program, ten máme koneckonců skoro všichni v 
mnohém podobný, což dává velkou naději k tvůrčí spolupráci.  
 Vyjmenuji však to, co mě doslova štve jako občana Prahy. 
 Rozčilují mě kamiony, které celý den projíždějí Prahou, blokují dopravu a ještě ke všemu příšerně zapáchají. 
Usiloval bych o to, aby se vytvořil systém, kdy kamionová doprava bude jezdit v noci a v noci bude probíhat i 
zásobování velkých supermarketů, jak je dobrým zvykem ve světových velkoměstech.  
 Za druhé bych prověřil, zda neexistuje jakási dohoda mezi těmi, kteří zajišťují pražskou dopravu a majiteli 
benzinových pump. Vede mě k tomu to, že každý den mnoho aut stojí v koloně, plácá benzin a zamořuje ještě ke všemu 
ovzduší.  
 Za třetí mým velkým snem je odstranit Masarykovo nádraží ne kvůli jeho názvu, ale kvůli tomu, že na jeho 
místě by mohly být vybudovány velké podzemní garáže, což by řešilo parkování v centru, a na povrchu těchto garáží 
by mohl být překrásný pražský park.  
 Nemám vůbec nic proti psům, naopak si myslím, že jsou diskriminováni, protože třeba za kočky, papoušky a 
jiné zvířectvo se poplatek neplatí, ale za psa je to povinnost. Bylo by daleko lepší vybírat velké pokuty od majitelů, 
kteří nejsou schopni uklidit po svém miláčkovi.  
 Nakonec by bylo dobré, aby se do města dostala dobrá nálada a všichni občané byli nějakým způsobem 
vtaženi do rozvoje svého města. Zvláště teď po velké povodni je třeba více vzájemného porozumění a pomoci. Jde o to, 
aby se předvolební sliby také začaly plnit. 
 Bylo by toho určitě zcela více, ale čtyři roky mi umožňují, abych s tím, co mě trápí, přišel na jednání 
zastupitelstva. Podaří-li se mi vytvořit společný zájem, pak určitě mnohé ke spokojenosti Pražanů i návštěvníků Prahy 
překonáme.  
 Nyní učiním ještě jeden pokus, jak změnit výsledek závodu. Museli bychom ale změnit současné zásady 
volby primátora. Jednou z metod by mohla být volba podle vzoru velitele z filmu Knoflíková válka. Další možnost, 
která mě napadla, když se 8 kandidátů představovalo v televizi, že by mohla být tzv. rotace primátorů. Bylo nás 8, takže 
každý by měl nárok na půl roku. Začali bychom panem Bémem, který by zlikvidoval pražské narkomany, pokračovali 
bychom panem Hoškem, který je spojen s Bohem a jen Bůh ví, kde jsou městské peníze, nastoupil by kol. Kasl, který 
by zajistil Praze dobré jméno v zahraničí, po něm Jiří Paroubek, jenž by bral z měnového fondu co tam ještě zbývá, za 
což by pan kol. Hvížďala vybudoval trasy metra D až Ž, protože nejlépe se staví za cizí. Pan Štěpánek by nám zajistil 
trvale čisté ovzduší, pražský občan brněnského původu pan Cibulka by nám vytvořil seznamy pražských korupčníků, 
což by byl asi větší seznam než svazky STB. Využil bych pana Antla, který jistě už vystřízlivěl, abychom korupci z 
Prahy vyhnali úplně. 
 Vidíte, že takováto varianta by mohla být pro Pražany docela prospěšná. 
 Abych příliš nezdržoval - závěrem: když jsem si o víkendu rozšiřoval své vědomosti, narazil jsem na jeden 
velice hezký citát významného čínského vědce, filozofa, básníka, spisovatele a politika Kuomodža. Ocituji v češtině, 
neboť ne všichni umíme plynně čínsky. Cituji: úctu a lásku svých občanů si zaslouží pouze takový politik, který své 
voliče nezklame a dává všechny své síly a umění v jejich prospěch. Tím si také získá respekt u svých protivníků. 
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 Proto vás prosím o podporu. Zkuste se aspoň jednou vzbouřit zaběhlému klišé. Děkuji. (Potlesk) 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Jsou připraveny hlasovací lístky, pokročíme k volbě primátora. 
 Volba na hlasovacích lístcích, které obdrží každý člen zastupitelstva v hlasovací místnosti proti podpisu do 
příslušné listiny, se provádí tím způsobem, že zakroužkováním pořadového čísla na hlasovacím lístku u toho 
kandidáta, kterého si přejete, provedete volbu. Hlasovací lístek vypadá takto, ovšem v menším provedení. Toto je v té 
velikosti, abyste na to viděli. Zakroužkujete číslo u příslušného vybraného kandidáta.  Pokud zakroužkujete čísel více 
než jedno, případně dopíšete jiné jméno, hlasovací lístek je neplatný. Každý člen zastupitelstva je povinen hlasovací 
lístek vkládat osobně, protože není umožněno volit v zastoupení. 
 Prosím vyklidit prostor, který vede k hlasovací místnosti. Vzhledem k tomu, že je nás 70, měli bychom na 
volby 25 minut. Doporučuji, aby volební místnost byla nejpozději uzavřena v 11.45 h. Pokud odvolí všichni členové 
zastupitelstva, bude uzavřena dříve. 
 Prosím, aby nejprve odvolil volební a návrhový výbor, a potom ostatní členové zastupitelstva.  
 
   (Volba primátora) 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Protokol o výsledku tajného hlasování o návrhu na volbu primátora hl. m. Prahy konaného na ustavujícím 
zasedání ZHMP dne 28. listopadu 2002: 
 Vydáno bylo celkem 70 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 70 hlasovacích lístků, z těchto 70 hlasovacích 
lístků bylo 24 hlasovacích lístků neplatných. 
 Připomínám, že neplatné jsou veškeré hlasovací lístky, na nichž je zakroužkováno buď více než jedno jméno, 
nebo jsou na něm jiné úpravy, nebo nebyl zakroužkován nikdo.  
 Platné hlasy pro pana dr. Pavla Béma - 38 platných hlasů, pro pana dr. Františka Hoffmana 8 platných hlasů.  
 Návrhový a volební výbor konstatuje, že  primátorem hl. m.. Prahy byl zvolen pan dr. Pavel Bém. (Potlesk) 
 
 (Primátor dr. Bém přejímá zlatý řetěz.) 
 
P.  R ů ž i č k a : 
 Dovolte, abych jako první poblahopřál nově zvolenému panu primátorovi. Věřím, že mu vůbec nevadí, že 
přebírá další řízení z rukou komunistického zastupitele.  
 
Prim.  B é m : 
 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení hosté, děkuji všem, kteří mi v tajném 
hlasování vyslovili důvěru. Vaše důvěra je pro mne zavazující. Slibuji, že udělám vše pro to, abych tuto důvěru 
nezklamal. 
 Respektuji názory vás, kteří jste mi svůj hlas nedali a věřím, že i vás se mi nakonec podaří přesvědčit o mých 
cílech a představách řízení naší krásné metropole, krásné metropole, města geniální architektury, města české, ale i 
evropské historie, města silné kulturní tradice, ve kterém vyrůstaly celé umělecké generace, města prestižní 
akademické minulosti i přítomnosti, města sto věží, tajemných zákoutí, uliček, tisíců hospůdek plných života, směsice 
světových jazyků, města, které je prestižními médii řazeno mezi top ten nejsvětovějších měst naší planety. 
 Funkce primátora takového města musí být naplněna odpovědností, hlubokou vírou a oddaností, ale také 
energií, vitalitou a leadrovským charismatem. Tím spíše, že Praha je také velkoměsto se svými typickými problémy - 
ucpanými ulicemi, kriminalitou, drogami či sociálními problémy.  
 Sebelepší a sebevýkonnější primátor nikdy nemůže stačit na řešení těchto a řady dalších problémů sám, má 
své radní, zastupitele, své výbory, komise, svůj úřad, další pracovní orgány. Je to organismus, organismus možná 
trochu podobný lidskému, kde jeden orgán je životně závislý na tom druhém. Ideální rovnováhy se nedosahuje vždy 
snadno, v některých případech jsou nezbytné i razantní chirurgické zákroky. Přesto harmonie a v nadsázce možná i ono 
zdraví lze dosáhnout cílevědomou a systematickou péčí. Tu nabízím a věřím, že ji oceníte. 
 Otevřená radnice, štíhlá, efektivní veřejná správa, transparentní rozhodování, funkční dopravní systém, 
zdravé finance, solidární město s těmi, kteří si neumí pomoci sami, i když se o to snaží, adresná sociální politika - to vše 
jsou možná klíčové téze, ale dnes také pouhé fráze, vzletná slova, která je teprve třeba naplnit konkrétním obsahem 
jako formy na vánoční cukroví.  
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 Jsem přesvědčen, že formy k dispozici máme, ale zbývá to podstatné uvnitř. Spoléhám při tom na vás, na 
kvalitní tým, na dobrou týmovou spolupráci. Ta je nezbytná nejen pro výslednou kvalitu práce, ale i pro samotnou 
dlouhověkost primátorova života.  
 Stručný pohled do historie hlavního města nám napoví, že ze sedmi porevolučních primátorů se plné délky 
svého mandátu dožil primátor jediný, a tím byl Jan Koukal. Průměrná délka života činí dnes v porevoluční historii 31 
měsíců. Život vskutku krátký, řeknete možná ve srovnání s 18 lety působení ve funkci v případě dr. Karla Baxy, 
druhého prvorepublikového primátora Prahy.  
 Letošní volba je 44. v pořadí volby primátora hl. m. Prahy. Praha poprvé do svého čela získává lékaře. V 
historii měla 5 Janů, 5 Václavů, 3 Petry, poprvé má Pavla.  
 Pro úplnost představení: 
 Je mi 39 let, jsem ženatý, mám 2 děti. Ctím pracovitost, zásadovost a odpovědnost, vyznávám svobodu a čest. 
Respektuji právo, schopnosti a individualitu každého jednotlivce. Věřím v sílu autorit, osobností a také v pravdivost 
Spencerova citátu, který říká: neučíme se proto, abychom věděli, nýbrž proto, abychom jednali. 
 Jsem přesvědčen, že společně budeme jednat ku prospěchu Pražanů i celého našeho krásného města tak, aby 
bylo ještě bezpečnější než je dnes, s více fungujícím dopravním systémem a infrastrukturou, se zdravějším životním 
prostředím, nezbytnou mírou sociální solidarity a s otevřeným, vstřícným administrativním aparátem, městem pro 
práci a odpočinek pro mladou nastupující generaci, ale stejně tak pro naše seniory, městem pro podnikatele a čilý 
turistický ruch. Těším se na spolupráci s vámi všemi. Děkuji za pozornost. (Potlesk) 
 
 Jako primátor, který ctí a váží si práce svých předchůdců, dovolil bych si poděkovat touto cestou 
odstupujícímu primátorovi hl. m. Prahy Igoru Němcovi.    (Potlesk, předání dárku.) 
 Dámy a pánové, děkuji za klid v sále. Dovolím si pokračovat v jednání ustavujícího zasedání hl. m. Prahy. 
 Připomínám, že v souladem se zákonem č. 131 o hl. m. Praze rada hl. m. Prahy má 11 členů. Podle usnesení 
ZHMP ze dne 26. 11. 1998 ji kromě primátora tvoří 4 náměstkové primátora a 6 členů rady. Stejným usnesením je 
počet dlouhodobě uvolněných členů ZHMP stanoven na počet 14. 
 Dámy a pánové, podle volebního řádu budeme o volbě náměstků a radních, členů rady, hlasovat tajně. Volby 
budou probíhat tak jako v případě volby primátora v tiskovém centru, tedy tam, kde zasedá návrhový a volební výbor. 
 Požádám návrhový a volební výbor či jednotlivé kluby členů zastupitelstva, zda chtějí využít příležitosti a 
vyžádat si přestávku na jednání.  
 Výbor nepotřebuje přestávku na jednání. Jednotlivé kluby? 
 
P.  Š t e i n e r - technická: 
 Jako člen návrhového a volebního výboru bych zopakoval to, na co upozornil kol. Kovářík. Kroužkujeme jen 
pořadové číslo před jménem kandidáta. Každá další úprava nad rámec této úpravy zneplatňuje hlasovací lístek. Bylo 
takových hlasovacích lístků v tomto kole volby poměrně mnoho. 
 
Prim.  B é m : 
 Nikdo další není přihlášen do diskuse. V takovém případě může pokračovat tajná volba. 
 Předávám slovo a žádám předsedu návrhového a volebního výboru, aby se v této chvíli ujal řízení další části 
voleb. 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Nejprve jsme požádali o vznesení návrhů na náměstky primátora, protože jsme jako návrhový výbor 
neobdrželi žádné písemné návrhy na náměstky primátora. Prosím členy zastupitelstva, předsedy klubů, případně jiné 
členy zastupitelstva, aby vznášeli tyto návrhy. Lze je též vznést na mikrofon, ale je potřeba zároveň je předat písemně 
návrhovému výboru. Děkuji. 
 
P.  N o v o t n ý : 
 Klub ČSSD navrhuje za náměstky primátora Mgr. Petra Hulínského a ing. Jiřího Paroubka. 
 
P.  Ž ď á r s k ý : 
 Vážený pane primátore, dámy a pánové, z pověření klubu ODS navrhuji na náměstky primátora hl. m. Prahy 
ing. Jana Bürgermeistera a Mgr. Rudolfa Blažka. Předávám písemně. 
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Prim.  B é m : 
 Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do diskuse. Předávám slovo předsedovi návrhového výboru. 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Na základě schváleného volebního řádu se musím zeptat navržených, zda souhlasí s nominací. Budu se ptát 
podle abecedy. 
 Pan Mgr. Rudolf Blažek (souhlasí), pan ing. Jan Bürgermeister (souhlasí), pan Mgr. Petr Hulínský (souhlasí), 
pan ing. Jiří Paroubek (souhlasí). 
 Nyní na základě těchto souhlasů můžeme uzavřít kandidátní listinu. Máme 4 jména na místa 4 náměstků. 
Nyní mají všichni kandidáti zapsaní na kandidátní listině právo vystoupit se svým prohlášením v časovém limitu do tří 
minut. Budu vyzývat podle abecedy. Prosím pana Mgr. Rudolfa Blažka. 
 
P.  B l a ž e k : 
 Vážený pane primátore, vážené členky a členové zastupitelstva, dámy a pánové, v čase vymezeném na 
představení své osoby bych vás rád seznámil s představou, co bych v případě, že dostanu vaši důvěru, v městské radě 
prosazoval a čím bych se chtěl zabývat. 
 Jako hlavní oblast působení svého potencionálního působení v městské radě vnímám oblast bezpečnosti, 
krizového řízení a činnost a rozvoj Městské policie. To, že kriminalitu se v Praze po letech stálého nárůstu podařilo 
zastavit, je sice dobrým výsledkem, ale je nutno dosáhnout toho, aby konečně začala klesat a udělat pro to opravdu vše. 
 Proto jako své priority v této oblasti bych vás seznámil s konkrétními osobními představami.  
 Rád bych rozšířil kamerový systém, zvýšil stavy Městské policie, věnoval se zákonu o městské policii a 
pravomocem Městské policie a také bych rád navrhl novelizaci těch zákonů, které dle mého názoru, ale především 
názoru odborníků ze strany bezpečnostní, brzdí či blokují činnost bezpečnostních složek a institucí, včetně nového 
návrhu zákona o obecní policii. 
 
Prim.  B é m : 
 Dámy a pánové, prosím vás o klid v zasedací místnosti. Děkuji. 
 
P.  B l a ž e k : 
 Jako typický příklad návrhu novely bych uvedl mnou před dvěma měsíci zastupitelstvu předložený a 
zastupitelstvem schválený návrh novelizace živnostenského zákona v oblasti zpřísnění provozu zastaváren, který je 
dnes v Poslanecké sněmovně. 
 Druhou oblastí, která s tím bezprostředně souvisí a které bych se jako právník chtěl věnovat, je městská 
legislativa. Přestože je možné říci, že se za poslední 4 roky důkladně vyčistila, zastaralé či nadbytečné vyhlášky byly 
zrušeny a projednala a přijala se řada nových předpisů, je nutné připravit a především v zastupitelstvu řádně projednat 
mnoho jiných vyhlášek a dalších návrhů. Namátkou bych rád zmínil např. velkou novelu městské ústavy, to je Statutu 
hl. m. Prahy v návaznosti na zrušení okresních úřadů k 1. lednu příštího roku, či vyhlášku o čistotě a řadu návrhů 
dalších vyhlášek v oblasti veřejného pořádku. 
 V neposlední řadě chci využívat velmi intenzívně zákonodárné iniciativy Prahy jako kraje a předkládat do 
zastupitelstva návrhy těch zákonů, které to podle mého názoru skutečně velmi potřebují. Jak ukázaly letošní povodně, 
je třeba novelizovat a vzájemně lépe propojit zákony o krizovém řízení, zákon o vodách a zákony další. K tomu 
očekávám, že všechny tyto návrhy budou podrobeny širší veřejné diskusi. Jako příklad bych opět uvedl připravovanou 
vyhlášku o regulaci volného pohybu psů, která je velice široce s veřejností diskutována a zavazuji se k tomu, že 
jakékoli podobné návrhy budu předkládat po velice široké diskusi veřejné. 
 V současné chvíli máme jako hl. m. Praha předloženy a projednávány v Poslanecké sněmovně dva návrhy 
zákonů. Chtěl bych ale říci, že je již připraveno několik dalších zcela nových zákonů jako je např. zákon o regulaci 
prostituce nebo zákon o obecní policii, a tyto zásadní věci je třeba zastupitelstvem projednat, doufám také podpořit a 
předat Poslanecké sněmovně k projednání.  
 Dámy a pánové, nebudu vás zdržovat konkrétními detaily toho, co bych rád ve své práci v městské radě 
prosadil a vám zde předložil. Proto vám děkuji za pozornost a za případně projevenou důvěru v tom, že mi dáte své 
hlasy. Děkuji. (Potlesk) 
 
Prim.  B é m : 
 Děkuji. Než předám slovo dalšímu navrženému v pořadí, prosím ještě jednou: pokuste se o maximální klid i v 
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zadní části jednací místnosti. Děkuji vám. 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Další se představí pan ing. Jan Bürgermeister. Prosím, aby služba zajistila zejména u vchodu do bufetu, aby se  
jednotliví diskutující odebrali do bufetu a dveře do bufetu se zavřely.  
 
P.  B ü r g e r m e i s t e r : 
 Vážený pane primátore, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené dámy, vážení pánové, s čím před vás 
předstupuji a co mohu nabídnout: veškeré své osobní zkušenosti, které jsem nabyl ve své celoživotní stavební praxi, ale 
hlavně za 12 let práce v samosprávě MČ Praha 1, z toho 8 let jako starosta této městské části. Mohu nabídnout zásady, 
kterými se vždy řídím. Pro mne je dialog a diskuse závazným, důležitým a hlavním pracovním nástrojem. Vždy budu 
ctít závěry z diskuse. Věřte mi, že oslovení kolegyně a kolegové, vážený pane, vážená dámo, pro mne nejsou prázdná 
floskule, kterými se jen začíná řeč na mikrofon. 
 Myslím si, že zde je na místě po obecnějších a s velkým nadhledem řečených slovech pana primátora se držet 
věcných témat, témat, s kterými jsem šel do rozhodnutí nekandidovat již na Praze 1, zkusit kandidaturu do ZHMP, a 
věcí, kvůli kterým jsem přijal výzvu stát se členem rady a k tomu přijímám i výzvu - pokud mi dáte svůj hlas - být 
náměstkem primátora.  
 V prvé řadě je to povinnost města, nás všech, odstranit co nejrychleji škody, které napáchala řeka v Praze. 
Myslím si ale, že řeka nám předala poselství a výzvu, které musíme dostát tak jako naši předkové před více než sto lety. 
Tenkrát stoletá voda nepřinesla jen neštěstí a velké škody, ale přinesla také obrovský rozkvět hl. m. Prahy, 
předznamenala na sto let jeho moderní tvář. Byla by velká škoda a velká chyba, kdybychom tuto výzvu nepřijali a 
kdybychom to, co před námi je, chápali jen úzce technicky, jen jako úzké odstranění škod. Museli bychom se před 
našimi předky opravdu stydět. 
 Druhou věcí, kterou pokládám za nesmírně důležitou, je dotáhnout reformu veřejné správy, co nejvíce 
přiblížit k tomu, co tak snadno říkáme ve svých volebních programech, to je aby občan z jakékoli příčiny, když se 
obrací na úřad, a samosprávu, vyřešil své věci co nejblíže svému problému, přehledně, jasně a předvídatelně jak v čase, 
tak ve způsobu, jak se rozhoduje a jaké verdikty jsou pro něj s jakým významem. 
 Chci se mnohem více opřít o kapacitu a potenciál, který je v samosprávách a ve zkušenostech pracovníků a 
zaměstnanců městských částí, které nesou na svých bedrech úkoly správních obvodů.  
 Třetí, kterým chci zásadně přispět, souvisí s prvním: výkon veřejné správy, výkon tohoto úřadu, výkon 
každého z nás do posledního úředníka musí odpovídat kvalitní službě a úřad se musí prosadit jako služba veřejnosti v 
první řadě. Myslím, že o tom docela jednotně mluvíme ve svých programech. Věřím, že v tomto úsilí budeme jednotni 
a jednotni hlavně ve spolupráci, ve schopnosti diskuse, ve schopnosti tvrdých vzájemných pří. Jen tak najdeme dobrá 
řešení, která dokážeme zrealizovat. 
 12 let v samosprávě na Praze 1 mě naučily jednomu: v dobrém v dobrých zkušenostech i v některých 
špatných. Jakmile samospráva, zastupitelstvo, přestává být dělné, odkládá se řešení problémů a odskáče to nakonec 
naše krásné město, život lidí v našem krásném městě. Jestli jsem se pro něco a kvůli něčemu rozhodl v práci 
komunálního politika pokračovat na této vysoké úrovni, tak proto, že pro město, ve kterém celý život žiji, chci odevztat 
maximum pro jeho krásu, pro jeho půvab, pro jeho význam pro Českou republiku, pro Evropu a chci udělat maximum 
pro to, aby se nám tady žilo stále lépe a abychom nelitovali toho, že nás osud zavedl do tohoto krásného města a dal 
nám ten dar, že zde můžeme žít.  
 Děkuji za pozornost a těm, kteří mi dáte svůj hlas, děkuji za důvěru. Věřte, že to co jsem tady řekl, je ze mne 
a zcela vážně. (Potlesk) 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Prosím pana Mgr. Hulínksého. Prosím vystupující, aby pokud možno dodržovali limit, který mají na svůj 
projev. 
 
P.  H u l í n s k ý : 
 Vážený pane primátore, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, je mi ctí vystoupit na dnešním 
zasedání ZHMP a přes časově omezený prostor představit vám svůj program a jeho hlavní cíle v práci pro občany, kteří 
nás volili, abychom v příštích čtyřech letech napomohli ke stabilizaci občanské samosprávy a rozvoje našeho města, 
hlavního města České republiky, Prahy. 
 Otevřeně se hlásím k programovému dokumentu Společně pro Prahu přijatého dohodou mezi ODS a ČSSD.  
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 Zároveň však vyjadřuji svou nabídku aktivní spolupráce se všemi členy zastupitelstva, kteří o ni projeví 
zájem, v řízení a správě směřující k jeho rozvoji v duchu závazků k občanům, kteří nás do vrcholného orgánu města 
zvolili.  
 Ve své práci chci napomoci ke zpracování projektu prevence kriminality, který by zaručil vyšší bezpečnost 
občanů v jejich domovech i na ulicích. Tento projekt opírám o zkušenosti z práce i s kamerovým systémem, a 
především konečné řešení důvěry občanů k strážníkům v místě jejich bydliště. Jsem přesvědčen, že zvýšení 
bezpečnosti občanů proklamované ve všech volebních programech stran a hnutí je projekt, který si zaslouží pozornost 
nás všech bez rozdílu stranické příslušnosti. 
 Návazně na prevenci kriminality chci posílit možnosti aktivního vyžití mladých lidí v zájmové činnosti, 
rozšiřování činnosti mládeže ve sportovních odvětvích, zejména v netradičních sportech, které jsou budoucností 
sportovního vyžití mládeže na sídlištích.  
 Chci se zasdit, aby Praha nebyla zahlcována pouze obchodními seskupeními, ale zároveň aby při nich 
vznikaly víceúčelová sportovní vyžití. Pozitivní zkušenosti z Letňan prokazují, že takový projekt je reálný i v 
investicích obchodních společností.  
 Za nesporně náročný úkol považuji dořešení problematiky pražského veletržního průmyslu. Praha je 
evropskou metropolí, která výrazně ovlivnila rozvoj a expanzi výstav a veletrhů na evropském kontinentu. Navázání 
na tyto tradice počátkem 90. let minulého století přispělo k rozvoji turistického ruchu a výrazně ovlivňuje četnost a 
skladbu zahraničních návštěvníků Prahy. 
 Za prvořadý úkol v této oblasti považuji dořešení problematiky nového výstaviště v Letňanech a dořešení 
problematiky pražského Výstaviště v Holešovicích.  
 Rozvojem energetiky v hl. m. Praze chci z prvopočátku napomoci v obnově povodní poškozených zařízení a 
rozvodů a návazně posílit vliv města v oblasti energetických systémů tak, aby byly občanům cenově a technicky 
přístupné a v jejich dalším rozvoji přiřadily Prahu do rodiny moderních evropských velkoměst.  Věřím, že s vaší 
podporou zužitkuji své zkušenosti z práce v Parlamentu ČR, v ZHMP a jsem připraven k otevřené spolupráci se všemi 
členy občanské samosprávy na úrovni hl. m. Prahy i jeho městských částí. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk) 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Jako čtvrtého v abecedě prosím pana ing. Jiřího Paroubka, aby též přednesl své prohlášení. 
 
P. P a r o u b e k : 
 Dámy a pánové, kandiduji na náměstka primátora, protože chci pokračovat ve své čtyřleté práci v předchozím 
volebním období v oblasti městských financí.  
 Bezprostřední cíl, který před sebou vidím, a bylo už o tom hovořeno a na tom se shodujeme asi všichni, je 
odstranění následků povodně, které poznamenala život hlavního města. Znamená to zejména ve 4. čtvrtletí t. r. a v 1. 
čtvrtletí příštího roku akumulovat zhruba 12 mld. Kč zdrojů na mimořádné výdaje města. Potřebuji se při tom opírat o 
dobrou týmovou spolupráci nejen své vlastní strany a koalice, ale vás všech. Bude třeba hledat nové formy a přístupy k 
financím města v průběhu příštího volebního období, chceme-li udržet tempo investic nebo dokonce tempo investic z 
uplynulých 4 let zvýšit. Znamená to umožnit vstup soukromých investorů do vybraných projektů města, např. do 
severozápadní části městského okruhu, do výstavby trasy D pražského metra, do výstavby bytových domů. 
 Budu usilovat o otevřenost, transparentnost politiky své, městské rady, celého zastupitelstva, o dialog se 
všemi, se stranami koalice i opozice i s jednotlivými členy zastupitelstva. Ti, kdo mě znají z předchozích 12 let, co 
jsem byl členem zastupitelstva, vědí, že tomu tak je. Děkuji za pozornost. (Potlesk) 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Protože se vyskytlo mnoho kolegyň a kolegů, kteří ne zcela dávali pozor, zopakoval bych postup volby. 
 V předvolební místnosti, která je stejná, proti podpisu obdržíte hlasovací lístek, jehož vzor je zde. Bude tam 
vyvěšen. Na vzoru je též označeno, jakým způsobem a pouze tímto způsobem lze platně dávat hlasy. Platně dávat hlas 
lze pouze tehdy, pokud jsou zakroužkována čísla 1 - 4 před jménem kandidáta. Jakékoli jiné úpravy, např. škrtání, 
dělání křížků, kroužkování celých jmen, kroužkování všech 4 let dohromady a podobné jiné úpravy vedou k 
neplatnosti příslušného hlasu. 
 Rovněž tak neplatný je hlasovací lístek, na kterém není kroužek u příslušného čísla před jménem.  
 Platné hlasovací lístky jsou pouze ty, na kterém jsou 1 - 4 kroužky u pořadových čísel uvedených před 
příslušným jménem. 
 Vyzývám kolegy z návrhového a volebního výboru, aby hlasovali první, a po nich ostatní kolegové. 
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Vzhledem ke zkušenostem z minulého hlasování si dovolím stanovit dobu na hlasování do 12.35 h. Myslím, že to jsme 
schopni stihnout. 
 Prosím kolegy od médií, aby uvolnili prostor, aby mohli zastupitelé procházet. Stalo se nám při volbě 
primátora, že se tam kamery a fotografové motali, nebylo možné volit. Prosím, aby stáli tak daleko, aby bylo možné 
bez problémů pracovat. 
 
           (Volby náměstků primátora) 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Protokol o výsledku tajného hlasování o návrhu na volbu náměstků primátora hl. m. Prahy konaného na 
ustavujícím zasedání ZHMP dne 28. listopadu 2002: 
 Rozdáno bylo 70 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 70 hlasovacích lístků, z toho 19 hlasovacích lístků bylo 
neplatných, celkem 51 hlasovacích lístků platných.  
 Jednotliví kandidáti na funkci náměstků primátora obdrželi následující počet hlasů: 
 Pro zvolení pana Mgr. Blažka bylo 48 platných hlasů, pro zvolení ing. Jana Bürgermeistera 43 platných hlasů, 
pro zvolení Mgr. Petra Hulínského 48 platných hlasů, pro zvolení ing. Jiřího Paroubka 48 platných hlasů. 
 Návrhový a volební výbor konstatuje, že náměstky primátora hl. m. Prahy byli zvoleni: pan Mgr. Rudolf 
Blažek, pan ing. Jan Bürgermeister, pan Mgr. Petr Hulínský a pan ing. Jiří Paroubek. (Potlesk) 
 
Prim.  B é m : 
 Děkuji. Při této příležitosti si dovolím velmi upřímně poblahopřát všem 4 právě zvoleným náměstkům 
primátora. Očekávám kvalitní týmovou spolupráci s nimi a těším se na ni.  
 Prosím zvolené náměstky, aby se odebrali do nových pozic a zaujali svá místa.  
 Vážení zastupitelé, budeme pokračovat tajnou volbou členů rady ZHMP.  
 Žádám předsedu návrhového a volebního výboru, aby se ujal řízení tajných voleb do funkcí členů rady hl. m. 
Prahy. 
 
P. K o v á ř í k : 
 Požádal bych opět členy zastupitelstva, případně předsedy klubů, aby dali návrhy na členy rady hl. m. Prahy. 
Prosím také dávat návrhy po případném přednesení též písemně. 
 
Nám.  B l a ž e k : 
 Vážený pane primátore, kolegyně a kolegové, za klub ODS na členy rady hl. m. Prahy navrhujeme pana dr. 
Igora Němce, pana Radovana Šteinera, pana dr. Miloše Gregara a pana Pavla Klegu. Předávám návrh písemně 
předsedovi. 
 
Nám.  H u l í n s k ý : 
 Vážený pane primátore, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh klubu členů ZHMP za ČSSD na obsazení 
funkcí: paní mgr. Hana Halová a pan Jan Slezák.  
 
P.  K o v á ř í k : 
 Vzhledem k tomu, že nejsou další návrhy, je možné považovat kandidátní listinu na členy rady za uzavřenou. 
Vyzval bych jednotlivé navržené, aby učinili svá prohlášení. Podotýkám, že kandidáti na členy rady mají pouze dvě 
minuty. Prosím dodržovat čas. 
 Budeme postupovat podle abecedy, první je pan dr. Miloš Gregar. 
 
P.  G r e g a r : 
 Vážené kolegyně, kolegové, pane primátore, ostatní přátelé, pro ty, kdo mě neznají: 
 Jsem Miloš Gregar, narodil jsem se v Praze, jsem Pražák, vystudoval jsem přírodovědeckou fakultu, posléze 
jsem obhajoval doktorátskou práci a vědeckou aspiraturu. 
 Po revoluci jsem nastoupil jako poradce u předsedy Federálního výboru pro životního prostředí ing. 
Vavrouška, kde jsem vykonával tuto funkci asi rok.  
 Dále jsem přešel z akademického světa do reálného života. Současně jsem působil 12 let na radnici na Praze 
13 jako neuvolněný radní. Myslím, že se nemusíme stydět za to, co jsme tam za tu dobu udělali. 
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 Když jsem zvažoval kandidaturu do ZHMP, ptal jsem se sám sebe, zda má kvalifikace může být přínosem pro 
hlavní město. Kolegové mě přesvědčují o tom, že práce je tady dost, tak si myslím, že snad ano. 
 Přijal jsem současně výzvu pro účast v týmu Pavla Béma, protože si myslím, že je to dobrý tým a jde tam 
hlavně o práci. 
 Současně bych chtěl přispět k tomu, aby v průběhu volebního období tady projednávaná témata nebyla tak 
politická, ale spíše věcná, protože to bylo vždycky mým životním krédem. Děkuji. (Potlesk) 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Dále prosím paní Mgr. Hanu Halovou. 
 
P.  H a l o v á : 
 Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane primátore, dovolte, abych se krátce představila. Jmenuji se Hana 
Halová, narodila jsem se v Praze, do komunální politiky jsem vstoupila v r. 1998, kdy jsem byla zvolena neuvolněnou 
zástupkyní starosty v MČ Praha-Suchdol. 
 Svou profesi právničky jsem uplatnila na Ministerstvu financí v odboru cenové politiky, kde jsem prováděla 
cenovou legislativu.  
 Vyhlašuji zde svou kandidaturu na funkci radní v oblasti zdravotnictví a v oblasti sociální. 
 Pro oblast zdravotnictví jsem si stanovila tři priority: pokračování v rozvoji pražského zdravotnictví podle 
schválené rozvojové strategie, dále usilování o zabezpečení kvalitní a dostupné lékařské služby první pomoci, za třetí 
úsilí k zajištění provozu protialkoholní záchytné stanice a podpoře rozvoje komplexní sítě služeb a preventivních 
opatření u problémových uživatelů. 
 V oblasti sociální mám 4 priority:  
 usilování o zapojení sítě nestátních a neziskových organizací do systému státem a městem poskytovaných 
sociálních služeb,  
 za druhé chci vyvinout úsilí o zvyšování kvality života zdravotně a sociálně handicapovaných občanů a 
podporu integrace zdravotně handicapovaných občanů do společnosti, 
 třetí prioritou je rozvinutí systému vzdělávání poskytovatelů sociální péče, 
 čtvrtým bodem je vyhodnocení a provedení aktualizace strategického materiálu koncepce sociální péče. 
 Děkuji za pozornost. (Potlesk) 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Prosím kol. Pavla Klegu. 
 
P.  K l e g : 
 Vážený pane primátore, vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, téměř vše bylo řečeno již mými 
předřečníky. Dovolte mi tedy, abych se krátce představil. 
 Jsem technik, je mi 37 let, jsem ženatý, mám dvě děti. Zkušenosti jsem získával mimo jiné v radě MČ Praha 
15, kde jsem pracoval v minulém volebním období. 
 Dostanu-li vaši důvěru, bude mi ctí stát se členem týmu, který se bude podílet na řízení města společně s vámi. 
Děkuji za pozornost. (Potlesk) 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Prosím pana dr. Igora Němce. 
 
P. N ě m e c : 
 Vážený pane primátore, dámy a pánové, dnes jsem skončil jako primátor. Před 4 roky jsem jako nováček 
nastoupil do rady, kdy jsem dostal na starost oblast kultury. Zahájil jsem tak zajímavou cestu, která je opačná od vás 
všech. Byla to cesta z vysoké politiky do komunální. Vy všichni určitě jdete opačnou. 
 Když jsem se ujal své funkce v komunální politice v oblasti kultury, svým oborem jsem byl téměř nadšen. 
Myslím si, že za 4 roky se podařilo rozběhnout věci, na které se zde dlouho čekalo. Jsem přesvědčen, že Praha, 
zastupitelstvo i rada v oblasti kultury v minulosti se nemá za co stydět.  
 Co se týče budoucnosti, s vaším hlasem bych v této oblasti dále pokračoval s tím, že slibuji, že budu 
pokračovat tak, jako dosud, to znamená i s velkou invencí, která povede k mimořádným kulturním událostem, na které 
jsme v minulosti také byli zvyklí. Děkuji za pozornost. (Potlesk) 
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P.  K o v á ř í k : 
 Prosím kol. Jana Slezáka. 
 
P.  S l e z á k : 
 Vážený pane primátore, vážené kolegyně zastupitelky, kolegové zastupitelé, vážení hosté, jmenuji se Jan 
Slezák a v posledních čtyřech letech jsem působil jako starosta MČ Praha 21, dříve Újezd nad Lesy. 
 Kandiduji do rady hl. m. Prahy na funkci radního. Rád bych v této radě zastával funkci, která souvisí s prací 
týkající se školství. 
 Prioritním úkolem, pokud bych byl zvolen do rady, bude optimalizace sítě středních škol a ve spolupráci s 
městskými částmi Praha 1 - 22 optimalizace sítě základních škol a mateřských škol.  
 Mimořádnou pozornost bych rád věnoval zlepšování technického stavu škol a jejich vybavení, podpořil bych 
zvyšování kvality vzdělávání, zejména v rámci rozšíření rozsahu a kvality vzdělávání v návaznosti na výuku cizích 
jazyků a počítačové gramotnosti dětí a mládeže. 
 Jsem pro integraci handicapovaných dětí do běžných tříd tak, jako je tomu v řadě vyspělých zemích Evropské 
unie.  
 Rád bych prosazoval zlepšení pracovních podmínek pro pedagogické pracovníky včetně jejich odměňování a 
dalšího vzdělávání. Podpořím všechny rozumné a přijatelné aktivity na úseku školství, vzdělávání a využití volného 
času dětí a mládeže, a to zejména při rozdělování a využívání finančních prostředků v rámci grantového řízení.  
 V souvislosti s rozvojem zdravého životního stylu a nabídky mimoškolních aktivit podpořím projekty, které 
budou účinně, systémově a preventivně působit v oblasti negativních a sociálně patologických jevů. 
 Také bych se rád věnoval otázkám, které souvisejí s aktivním trávením volného času dětí a mládeže, a to 
zejména v souvislosti s využíváním stávajících školských zařízení, k mimoškolní činnosti a k využívání 
volnočasových aktivit dětí a mládeže.  
 S tímto návrhem úzce souvisí i preventivní činnost v rámci protidrogové prevence a kriminality. 
 Jsem pro zachování současného systému dostupnosti uměleckých škol, ale také pro další rozšiřování. Budu 
připraven spolupracovat s každým, kdo má blízko ke vzdělání a školství. Jsem připraven spolupracovat se všemi 
stranami napříč celého politického spektra. Děkuji za pozornost. (Potlesk) 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Na závěr prosím pana kol. Radovana Šteinera. 
 
P.   Š t e i n e r : 
 Vážený pane primátore, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vám ve vymezeném čase 
představil a velmi stručně se pokusil vás seznámit se svou představou, jak bych v případě, že se mi podaří získat vaši 
důvěru, chtěl vykonávat funkci člena rady hl. m. Prahy. 
 Jmenuji se Radovan Šteiner, je mi 30 let a v uplynulých 4 letech jsem vykonával funkci předsedy finančního 
výboru tohoto zastupitelstva. 
 Pokud se mi vaši důvěru podaří získat, rád bych se v městské radě věnoval problematice dopravy. Chtěl bych 
při tom využít svých zkušeností nejen z práce ve výboru dopravy ZHMP, ale také při výkonu funkce místopředsedy 
představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy. Jsem ostatně přesvědčen, že klíčem k řešení problémů pražské 
dopravy v příštích letech je nalezení vhodného ekonomického modelu financování jak veřejné dopravy, tak 
investičního rozvoje dopravních sítí na území našeho hlavního města. Při plnění tohoto, ale i dalších úkolů bych rád 
spolupracoval s vámi, kolegy zastupiteli z koaličních i opozičních stran jak na půdě dopravního výboru ZHMP, tak při 
spolupráci v grémiu dopravy, tedy v poradním orgánu. 
 Domnívám se, že právě doprava je tématem výrazně nepolitickým, při kterém by nám všem mělo jít pouze o 
hledání vhodných řešení pro naše město, pro Pražany. Při své práci chci ale využívat i zkušeností z ostatních hlavních 
měst, především z Londýna a z nám známých velkých měst Vídně a Budapešti. S představiteli dopravy z těchto měst 
jsem spolupracoval v uplynulých 4 letech a mám příslib, že chtějí pomoci Praze svými zkušenostmi nejen v nelehké 
době po povodních, ale i v letech následujících. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk) 
 
P. K o v á ř í k : 
 Děkuji. Postup bude obdobný jako při předchozích volbách. Hlasovací lístek opět ukáži ve zvětšené podobě. 
Obsahuje 6 jmen napsaných podle abecedy. Při hlasování se opět kroužkují čísla před uvedeným jménem. Hlasovací 
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lístek může být upraven pouze tímto způsobem, aby byl platný. Pokud budete upravovat jinak, hlasovací lístek je 
neplatný. Můžete kroužkovat 1 - 6 jmen. Nekroužkovaný hlasovací lístek je neplatný.  
 Prosím členy volebního a návrhového výboru, aby šli volit první. Hlasovací závěr navrhuji na 13.15. 
 
               (Volba členů rady) 
 
P. K o v á ř í k : 
 Protokol o výsledku tajného hlasování o návrhu na volbu členů rady hl. m. Prahy konaného na ustavujícím 
zasedání ZHMP dne 28. listopadu 2002: 
 Rozdáno bylo 70 hlasovacích lístků, odevzdáno 70 hlasovacích lístků, 15 hlasovacích lístků bylo neplatných, 
55 hlasovacích lístků platných. 
 Z těchto platných hlasovacích lístků obdrželi jednotliví kandidáti a kandidátky následující počet platných 
hlasů: 
 Pan dr. Miloš Gregar 47 platných hlasů, paní mgr. Hana Halová 47 platných hlasů, pan Pavel Klega 43 
platných hlasů, pan dr. Igor Němec 44 platných hlasů, pan Jan Slezák 42 platných hlasů, pan Radovan Šteiner 48 
platných hlasů. 
 Návrhový a volební výbor konstatuje, že členy rady hl. m. Prahy byli zvoleni: pan dr. Miloš Gregar, paní mgr. 
Hana Halová, pan Pavel Klega, pan dr. Igor Němec, pan Jan Slezák a pan Radovan Šteiner. (Potlesk) 
 
Prim.  B é m : 
 Dámy a pánové, dovolte, abych i já poblahopřál právě zvoleným členům rady hl. m. Prahy. Žádám zvolené 
členy rady, aby zaujali svá místa v předsednictvu. 
 Podle schváleného pořadu jednání vezměte si tisk s pořadovým číslem 71. Přistoupíme ke stanovení počtu 
dlouhodobě uvolněných členů ZHMP a k jejich volbě. 
 Volební řád ustavujícího zasedání ZHMP je určen pouze pro volbu primátora, náměstků a radních. Nyní 
můžeme vužít volby aklamací s použitím hlasovacího zařízení. 
 Žádám předsedu volebního a návrhového výboru, aby přednesl předmětný návrh a seznámil nás se způsobem 
volby. 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Nejprve je potřeba vyřídit bod, který je zařazen pod č. Z 071, čili k výborům ZHMP, který se týká zrušení a 
zřízení výborů zastupitelstva. Tento bod předchází počtu uvolňovaných. Nejprve je potřeba projednat tisk Z 071. Je 
potřeba opravit nadpis bodu - nikoli k uvolněným členům zastupitelstva, ale k výborům ZHMP.  
 Všichni jste obdrželi tisk Z 071, který měl za radu předložit v tuto chvíli již pan nám. Blažek. Měl bych mu 
předat slovo.  
 
Prim.  B é m : 
 Pan nám. Blažek má slovo. 
 
Nám.  B l a ž e k : 
 Vážený pane primátore, kolegyně a kolegové, nejdříve mi dovolte poděkovat za projevenou důvěru, protože 
jsem neměl tu možnost, a děkuji vám za vaše hlasy. 
 Předkládám tisk Z 071 k výborům ZHMP. Je zvykem, že ZHMP na začátku svého volebního období svým 
usnesením zřizuje výbory, ve kterých členové zastupitelstva pracují v jednotlivých oblastech a projednávají jednotlivé 
materiály a tisky, které posléze projednává zastupitelstvo.  
 Tento materiál obsahuje tři ustanovení.  
 Zrušuje výbory, které zřídilo minulé zastupitelstvo, zřizuje včetně tří výborů, které jsou dány ze zákona, 16 
výborů zastupitelstva. V ukládací části se ukládá všem členům zastupitelstva předložit primátorovi hl. m. Prahy návrhy 
na jmenování členů, místopředsedů a předsedů těchto výborů. 
 Bývalo zvykem, a i proto je navrhováno, aby se členové zastupitelstva účastnili práce maximálně ve dvou 
výborech. Veďme k tomu diskusi, protože vím, že jsou i názory na maximálně tři výbory v zastupitelstvu, aby 
jednotliví členové byli schopni zvládat práci v jednotlivých výborech. Myslím, že účast ve více než třech výborech 
možná není. 
 Navrhuje se 16 výborů, 3 jsou ze zákona. Výbor infrastruktury byl v minulém období výborem infrastruktury 
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a životního prostředí, navrhuje se rozdělit na výbor infrastruktury a výbor životního prostředí. 
 Zákonné výbory jsou výbor finanční, kontroly a výbor pro výchovu a vzdělávání. 
 Dále se navrhuje, aby pokračoval ve své činnosti výbor dopravy, výbor sociální, výbor územního rozvoje, 
výbor zdravotní, výbor bezpečnostní, výbor kulturní. Omlouvám se, byl jsem upozorněn a dávám doplnění svého 
návrhu na zřízení výboru kultury a ochrany památek - došlo tam k tomu, že vypadla slova "a ochrany památek". Dále 
výbor obnovy zaplavených území.  
 Nově se navrhuje zřídit kromě rozdělení výboru infrastruktury a životní prostředí na dva výbor bytové 
politiky, výbor hospodářské politiky, výbor zahraniční a výbor legislativní a právní. 
 Tolik mé úvodní slovo. 
 
Prim.  B é m : 
 Děkuji. Otevírám diskusi. Do rozpravy se hlásí pan dr. Prokeš.  
 
P.  P r o k e š : 
 Vážený pane primátore, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté, dovolím si dát doplňující návrh na 
rozšíření počtu výborů ještě o jeden.  
 Nejdříve bych uvedl trochu matematiky. 17 výborů je obsaditelných tímto zastupitelstvem. Počítáme-li, že 
někdo bude v jednom výboru, někdo ve dvou a někdo maximálně ve třech, průměrný počet výborů na jednoho 
zastupitele jsou dva, tím dostáváme 140 míst ve výborech, děleno 17 je přes 8, což je stále slušný počet zastupitelů v 
průměru na jeden výbor. 
 Výbor, který navrhuji zřídit, je výbor pro mládež a tělovýchovu.  
 V tomto zastupitelstvu jsme tento výbor měli ve volebním období 1990-94. Vykázal se poměrně slušnými 
výsledky, jak nastartovaným grantovým systémem, na který se tady odvolával např. pan radní Slezák ve své 
inaugurační řeči, tak ještě významnějším výsledkem, a sice vypracováním zásad politiky hl. m. Prahy vůči dětem a 
mládeži, což byl v r. 1994 a je dodnes jediný takovýto strategický materiál v České republice na komunální úrovni. 
Vláda obdobný strategický materiál přijala v r. 1999 s platností do konce tohoto roku. Na Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy se připravuje další pokračování této koncepce politiky státu vůči mládeži. 
 Co je ještě důležitější, je materiál evropské komise, který se jmenuje Bílá kniha o mládeži. Byl vydán před 
rokem 21. listopadu 2001. Je to jen doporučení, ale je to první vlaštovka v politice vůči mládeži na této celoevropské 
úrovni. Toto doporučení bude sledováno evropskou komisí v procesu přistupování a zejména po případném začlení 
České republiky do Evropské unie. 
 Navrhovaný výbor pro mládež a tělovýchovu je prostředkem, jak zapojit velmi široké složky občanské 
společnosti do dialogu s městem, jak organizace, které pracují s dětmi a mládeží, tak další studentské, mládežnické a 
jiné iniciativy a tělovýchovné hnutí. 
 Vím, že v tomto zastupitelstvu je mnoho členů ať již znovu zvolených nebo nově zvolených do tohoto 
zastupitelstva, kteří celá léta pracují s dětmi a mládeží a pracují i v tělovýchovných organizacích, a to jak aktivní 
sportovci, tak na poli organizačním.  
 Proto doufám, že přes všechny politické kluby v tomto zastupitelstvu bude shoda na obnovení výboru pro 
mládež a tělovýchovu. 
 
Prim.  B é m : 
 Děkuji panu Prokešovi. Návrhový výbor zaznamenal tento návrh. Do rozpravy je dále přihlášen pan arch. 
Kasl. 
 
P.  K a s l : 
 K výborům, které jsou navrženy v tisku Z 071.  
 Domnívám se, že výbor bytové politiky, jak je tady představen a nebyl blíže zdůvodňován, je spíše 
podvýborem výboru pro územní rozvoj, nebo se týká systému využívání těchto bytů, a pak patří spíše do oblasti 
sociální. Chápu, že je třeba obsadit pokud možno pro všech 42 členů koalice nějaké místo, jen se mi zdá, že je to příliš. 
 Výbor infrastruktury je správně oddělen od výboru životního prostředí, ale současně nechápeme, proč se opět 
po 8 letech vytváří výbor hospodářské politiky. Byl do r. 1994 a myslím, že se v předminulém zastupitelstvu s velkou 
radostí zrušil a nikomu nechyběl.  
 Chtěli jsem navrhnout, aby existoval výbor finanční rozpočtový, možná by se mu mělo říkat výbor finanční a 
hospodářské politiky, název ze zákona není definován. Tam by se jistě hospodářská politika dělala jako součást 
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rozhodování o financích.  
 Další poznámka se týká kulturního výboru. Myslím, že všechny výbory budou kulturní. Budou kulturní tak, 
jak budou kulturní jejich členové, ale spíše jde o výbor pro kulturu a památkovou péči. Nevím, proč památková péče je 
vyhnána mimo zájem. Věřím, že to není součást programového prohlášení nové rady.  
 Výbor legislativně právní je správně připomenut, v našem návrhu jsme na něj zapomněli.  
 Děkuji za zavedení výboru zahraničního, rozhodně bude lepší než dvě nefunkční komise z minulého 
zastupitelstva. 
 Připomínám návrh, s nímž jsme se chystali vystoupit. Vystoupíme s ním teď, protože se projednávání 
zrychlilo na dnešek. Je to výbor propagace a marketingu města. Domníváme se, že tento výbor by mohl rok, možná dva 
roky fungovat místo nefunkční, nezaložené a politicky do současnosti neprůchozí rozvojové a marketingové agentury 
města. Propagace města je jednou ze základních aktivit, kterou by toto zastupitelstvo mělo vyvíjet. Tento výbor by se 
mohl zaměřit na otázky propagace města a mohl by být tím, z něhož by se posléze zrodila ona marketingová agentura, 
která ovšem bude potřebovat daleko širší zázemí, ale bylo by zde těleso, které by o to dbalo. Radní Kovářík - nerad to 
říkám, opakovaně nesplnil usnesení minulé rady a tisk nepředložil, a ani jiní, kteří si to brali za svůj cíl. Výbor pro 
propagaci a marketing města považujeme za nástroj k tomu, aby se město dokázalo lépe propagovat, aby dokázalo tuto 
agenturu založit. 
 Když tady kol. Prokeš hovořil o výboru pro mládež, připomenul bych nestátní sektor, neziskové organizace. 
Opět se zdá, že se směřuje cestou ignorování neziskových nestátních organizací. Pokud by se uvažovalo o výboru pro 
mládež, nebylo by lepší ho rozšířit na celou oblast nestátního neziskového sektoru, nebo jen na otázku mládeže? 
 Chtěli jsme navrhnout, aby výbor pro obnovu zaplavených území byl podvýborem výboru územního rozvoje. 
Úzce to souvisí, je to specifická část vyňatá z celku území. Rozhodně nejde o území, které by mělo být řešeno jinak, 
byť na něj bude koncentrována pozornost. Nevím, jestli výbor spíše není v duchu parlamentního tvoření výboru 
podvýborem toho jednoho velkého.  
 
Prim.  B é m : 
 Děkuji panu arch. Kaslovi. Do rozpravy je přihlášen pan Zajíček. 
 
P.  Z a j í č e k : 
 Nebudu navrhovat žádný nový výbor, jen připomínku.  
 V materiálu v návrhu usnesení je v bodu III předložit primátorovi hl. města návrh na jmenování předsedů. 
Myslím si, že tam by bylo třeba použít jinou formulaci - návrh kandidátů na předsedy. 
 V bodu 2 předložit zastupitelstvu návrh na jmenování - opět bude se volit. Znamená to tento termín opravit. 
 
Prim.  B é m : 
 Po druhé je přihlášen pan arch. Kasl. 
 
P.  K a s l : 
 Nezmínil jsem se o principu obsazování výborů. Nezdálo se mi, že to patří do tohoto bodu, ale je potřeba se o 
tom zmínit. 
 Budeme navrhovat, aby součástí výborů byli občané ČR - "odborníci", aby se praxe, která byla zavedena v r. 
1994, dále neprolongovala a radnice nebyla uzavřena před názory odborníků, před jejich možností ovlivňovat 
rozhodování. Jistě, že vlastní zodpovědnost pak spočívá na tomto zastupitelstvu. Ve výboru bylo do r. 1994 zvykem, že 
do 50 % počtu členů byli nominováni či jinak vybráni a zastupitelstvem schváleni občané České republiky - 
"odborníci". To na vysvětlenou ke kol. Prokešovi. Nemyslím si, že neziskový sektor je takto zastoupen. Návrh, aby 
výbor pro mládež, nestátní nebo neziskový sektor, se zabýval spíše vztahem, procesy a způsoby, jak efektivně využívat 
schopnosti nestátního sektoru při daleko efektivnějším využití veřejných prostředků ve všech oblastech, ať jsou to 
sociální, zdravotní, mládežnické a jiné organizace. Nejde o účast neziskového sektoru. To na vysvětlenou ke kol. 
Prokešovi. 
 Potřeboval jsem za potřebné anoncovat to, že v duchu našeho volebního programu a v duchu zájmů města je 
potřeba, aby výbory byly otevřené a aby jejich aktivními účastníky byli občané.  
 
Prim.  B é m : 
 Děkuji. Dále je přihlášen do rozpravy pan dr. Hošek. 
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P.  H o š e k : 
 Souhlasím s názorem, že by se měly otevřít výbory i pro odborníky.  
 K výboru na obnovu zaplavených území. Je pravda, že by to mohlo existovat jako podvýbor výboru 
infrastruktury, ale domnívám se, že je potřeba zaměřit se na zaplavená území. Tam to dlouho nebude všechno v 
pořádku, bude potřeba se na to zaměřit. 
 Chci ještě polemizovat s bodem 3, kde se ukládá, že by tam mělo být členství člena zastupitelstva nanejvýš ve 
dvou výborech. Domnívám, že výjimečně by to mohly být tři výbory. Doporučuji změnit, aby to bylo tří výborů, ne 
dvou výborů. 
 
P.  W i t z a n y : 
 Chtěl bych se pozastavit nad bodem usnesení III. Měli bychom ho celý vypustit. Podle zákona, § 77, je to 
ZHMP, které volí předsedy výborů a členy výborů. Nerozumím tomu, proč zastupitelstvo má samo sobě uložit 
předložit primátorovi návrhy na jmenování předsedů, místopředsedů a členů výborů, a naopak ukládat primátorovi, 
aby předložil zastupitelstvu návrhy na jmenování či kandidáty na předsedy a místopředsedy. Zvolit tyto předsedy a 
členů výborů je kompetence zastupitelstva.  
 
P.   H v í ž ď a l a : 
 Vážený pane primátore, vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, jak je tisk předkládán, to znamená, že je 
zde navrhováno 16 výborů a pan kol. Prokeš navrhoval 17 a pan arch. Kasl 18, mám pocit, že výborů je hodně. 
Zkušenost minulých 12 let ukázala, že zhruba v polovině volebního roku jsme některé výbory slučovali. V minulém 
volebním období např. výbor hospodářské politiky byl posléze sloučen s výborem finančním. Podotýkám několik věcí. 
Bude se krýt několik oblastí mezi sebou. 
 Jako konzervativní liberál bych nikdy nesouhlasil, aby byl výbor bytové politiky, ale chápu, že třeba některé 
politické subjekty o něj stojí. Nicméně dokáži si představit, že v sociálním výboru probíhalo jakési přidělování bytů, ve 
výboru pro územní rozvoj jsme rozhodovali o něčem, a teď tady budeme dublovat tuto činnost na několika místech.  
 Myslím, že výborů je příliš. Dávám to na zvážení kvůli tomu, jak výbory budou fungovat a jaká stanoviska 
budou dávat radě. Rada se brzy může dostat do pozice, že bude čekat na stanoviska výborů. Výbory při takovémto 
počtu nemusí být usnášení schopné a práce tím může být blokována.  
 K limitu počtu zastupitelů v jednotlivých výborech. 
 Přimlouval bych se též, aby jeden poslanec mohl být ve 3 výborech. Myslím si, že je to opodstatněné a že se 
práce i ve třech výborech dá zvládnout. 
 Pokud hovoříme o výboru obnovy zaplavených území, přimlouval bych se, aby výbor tady byl, protože v 
minulém volebním období jsme poměrně jednohlasně rozhodli o jeho založení. Myslím si, že např. v Karlíně čekají na 
výsledky práce tohoto výboru. Není to sice systémové, ale na druhou stranu to, co postihlo Prahu v srpnu minulého 
roku, byla věc, která se příliš často neopakuje. Z toho důvodu beru výbor jako opodstatněný. Osobně do něj kandidovat 
nebudu, ale bylo by škoda, kdyby výbor tady nebyl, protože s přicházející zimou není plno věcí dořešeno - viz např. 
financování v Karlíně. 
 Přimlouval bych se za to, aby tento výbor, i když není systémový, byl a aby koncepčně pracoval. Je to naší 
povinností třeba jen vůči Praze 8. Nemůžeme ji v tom nechat samotnou. 
 Berte, prosím, na zvážení, zda 18 výborů, pokud se budou navrhovat, není mnoho. 
 
P.   P r o k e š : 
 Chtěl bych replikovat, že nebylo navrženo o dva výbory více, ale jen o jeden. Pokud jsem panu ing. Kaslovi 
rozuměl, zároveň navrhoval zrušení výboru hospodářské politiky, resp. jeho přesun do výboru finančního. 
 Co se týče rozšíření počtu z navrhovaných 16, které jsou v tisku, na 17, spíše než mluvou a iracionálních obav 
hovořím řeší racionálních čísel. Průměr přes 8 zastupitelů na 1 výbor dává při rozšířeném zastupitelstvu na 70 členů 
dobrou perspektivu pro práci těchto výborů. 
 Co se týká věcného návrhu, zda zřídit výbor pro mládež a tělovýchovu nebo rovnou pro celý neziskový 
sektor. Pohybuji se mnoho let v řadě oblastí neziskového sektoru a musím říci, že např. ekologická sdružení budou 
chtít být odborníkem zastoupena ve výboru pro životní prostředí, kde se jedná o meritorních otázkách životního 
prostředí. Jestliže všichni zástupci různých oborů neziskového sektoru budou vyčleněni do zvláštního výboru pro 
neziskový sektor, hrozí to tím, že se nebudou moci podílet na meritorních otázkách ve všech ostatních 16 výborech.  
 Viděl bych oblast mládeže a oblast tělovýchovy jako velmi důležité. Jsou tak důležité, že mají radního, 
dokonce snad náměstka, který bude mít tyto záležitosti na starosti. Jestliže máme výbor kultury a ochrany památek, 
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celá oblast tělovýchovy a mládeže je adekvátně důležitá pro chod hlavního města. 
 
P.  J í r a v a : 
 Pane primátore, dámy a pánové, neumím si představit, že bytová politika je téma pro výbor. Navrhuji, aby 
tento výbor byl sloučen s výborem sociálním na výbor sociální a bytové politiky. 
 Současně podporuji návrh dr. Prokeše na zřízení výboru pro mládež a tělovýchovu.  
 
P.  W i t z a n y : 
 Chtěl bych upřesnit svůj protinávrh k bodu III. Ujasnil jsem si to s předsedu návrhového výboru. 
 Procedura je taková, že kluby a jednotliví členové mají předložit své návrhy na předsedy, místopředsedy a 
členy výborů primátorovi, který tyto návrhy zkompiluje do jednoho materiálu a předloží zastupitelstvu. V bodu 2 je 
formulace trochu matoucí, mělo by to být: předložit ZHMP obdržené návrhy na předsedy, místopředsedy a další členy 
výborů ZHMP. 
 
P.  Ž ď á r s k ý : 
 Stručná reakce na předřečníka. Jinak to nejde.  
 Chtěl bych vás ale vyzvat v reakci na kol. Prokeše, že nelze počítat výbory prostým matematickým 
průměrem. Řeknu to ze zkušenosti z minulých let a zároveň to bude apel na vaši zodpovědnost.  
 Jednáme o tom, že zastupitel může být ve 3, ve 4, ať je klidně v 5. Dámy a pánové, při tomto hrdinství, když se 
zastupitelé budou hlásit do těchto výborů, dobře to zvažte. Bylo by velmi dobré si po půl roce nebo po roce udělat 
inventuru, jak kdo pracuje, když slovo práce je tu tolikrát skloňováno. Vím, že např. u kol. Laudáta v minulém období 
bylo ve výboru dopravy 18 zástupců, a tento výbor přinášel vesměs usnesení, že se zúčastnění shodli, protože usnášení 
schopni být nemohli. Dobře to zvažte.  
 Matematický vývoj dva členové zastupitelstva versus navržený počet výborů má svou logiku. Stavím se za to, 
abychom to nerozstřelili. V budoucím období nám to ukáže, jaký to má matematický vývoj. Dobře toto zvažte, na 
klubu ODS jsme se tím velmi intenzívně zabývali. Ukázaly se nám určité přetlaky v některých výborech a někde 
nedotlaky. Je to dáno zájmem a profesí. Vyříkali jsme si to mezi sebou, takže naši kandidáti jsou vyrovnaní jak 
matematicky, tak i profesně. 
 
Prim.  B é m : 
 Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Dávám slovo návrhovému výboru. S technickou poznámkou 
se hlásí kol. Kasl. 
 
P.  K a s l - technická: 
 Poznámka se vztahuje k předchozímu. Byla zavedena praxe ukládat předsedům politických klubů, kteří toto 
předkládali primátorovi. Jestliže se to ukládá zastupitelům, znamená to, že 70 jedinců bude sepisovat svůj zájem. 
Myslím, že statut politických klubů je od toho, aby koordinoval aktivitu uvnitř politických klubů. Mohli bychom 
změnit tuto ukládací část - místo členům zastupitelstva předsedům klubů. Pak je to rutinní postup. 
 
P.  K o v á ř í k - technická: 
 Tuto praxi nelze zavést, protože v minulém zastupitelstvu byli všichni členy některého klubu. V tomto 
zastupitelstvu to není pravda, lze to pouze doplnit. Máme zde členy zastupitelstva, kteří nejsou zařazeni v žádném 
klubu. Musíme jim dát možnost, aby navrhovali. Musí být součástí úkolů. Může být - předsedům politických klubů a 
členům zastupitelstva.  
 
Prim.  B é m : 
 Končím rozpravu. Žádám předkladatele, aby se vyjádřil k jednotlivým připomínkám a návrhům a posléze 
předám slovo předsedovi návrhového výboru. 
 
Nám.  B l a ž e k : 
 K poslednímu. Nemám problém - ukládá předsedům klubů a členům zastupitelstva. Předsedové klubů v době, 
kdy jsme tvořili materiál, mi nebyli všichni známi, a jak řekl pan kol. Kovářík, existuje několik členů zastupitelstva, 
kteří nejsou členy žádného politického klubu. Nechť tam je ukládá předsedům politických klubů a členům ZHMP. 
Nemám s tím problém. 
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 K jednotlivým připomínkám. 
 Výbor kulturní. Ve svém úvodním slovu jsem řekl, že tam mělo být výbor kultury a ochrany památek. Není v 
tom záměr, stalo se to při zpracování tisku. Omluvil jsem se za to ve své úvodní řeči. Připomínka je tím vypořádána. 
 Doplnit v bodu III.1.1. předložit primátorovi návrh na kandidáty. Nemám s tím problém, je to logické. Je to 
reakce na kol. Zajíčka. S touto připomínkou souhlasím. 
 Stejně tak souhlasím s tím, aby člen zastupitelstva mohl být členem nejvýše tří výborů. Je to v této chvíli 
technické opatření, abychom všichni věděli, že může být maximálně ve třech výborech, aby někdo nenavrhl 5 nebo 6. 
Stejně bude příští zastupitelstvo rozhodovat o tom, do kterých výborů jednotlivé členy zastupitelstva zvolí. 
 Upřesním: členem výboru nemůže být občan České republiky - to na adresu kol. Kasla, ale občan hl. m. 
Prahy. Došlo tam možná k nedorozumění.  
 K proceduře, k dr. Witzanymu. Nějak k tomu dospět musíme, někdo to sem předložit musí. Primátor mi 
připadá nejvhodnější osobou na zpracování takového materiálu a k předkladu do zastupitelstva.  
 Mám dva nesouhlasy. Nesouhlasím s návrhem kol. Jíravy, aby byl sloučen sociální výbor a výbor bytové 
politiky. Žádám o tom hlasovat jako o protinávrhu. 
 Byť osobně nemám problém s výborem pro mládež a tělovýchovu, žádám, aby se o tom hlasovalo jako o 
protinávrhu - doplnění o výbor pro mládež a tělovýchovu. 
 
P.  K a s l - technická: 
 Prosím předkladatele o připomenutí návrhu klubu ED - výbor propagace, nebyl citován. 
 
Nám.  B l a ž e k : 
 Neztotožnil jsem se s ním, žádám o něm hlasovat. Omlouvám se, zapomněl jsem na něj. 
 
Prim.  B é m : 
 Předávám slovo předsedovi návrhového výboru.  
 
P.  K o v á ř í k : 
 Zrekapituluji návrhy, které jsme dostali. 
 Návrh pana kol. Prokeše na doplnění bodu II o zřízení výboru pro mládež a tělovýchovu - bude protinávrhem. 
 Návrhy pana arch. Kasla na vypuštění výboru pro bytovou politiku, vypuštění výboru pro hospodářskou 
politiku, přesněji sloučení tohoto návrhu s návrhem na zřízení výboru finančního, zřízení nového výboru pro propagaci 
a marketing města a vypuštění z bodu II. výboru pro obnovu zaplavených území. 
 Návrh kol. Zajíčka na úpravu bodu III - přečtu výslednou formulaci, jak ji akceptoval předkladatel. 
 Návrh kol. Hoška na změnu v bodu III.1.1. na nejvýše tři výbory byl akceptován předkladatelem, čili stává se 
součástí původního návrhu.  
 Návrh pana kol. Jíravy na sloučení sociálního výboru a výboru bytové politiky bude protinávrhem. 
 Pokud se týká otázky předsedů politických klubů a nezařazených členů zastupitelstva, bylo akceptováno 
předkladatelem z hlediska návětí v bodu III, které přečtu. 
 Písemně je zde návrh kol. Hvížďaly, aby se výbor kultury a ochrany památek rozšířil o cestovní ruch, čili aby 
zněl výbor kultury, ochrany památek a cestovního ruchu. K tomuto poslednímu se předkladatel nevyjádřil, potřeboval 
bych jeho vyjádření, zda tuto změnu akceptuje. Návrh nezazněl, byl dodán pouze písemně.  
  
Nám.  B l a ž e k : 
 S rozšířením nemám problém. 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Je to akceptováno. 
 Přečtu znění ukládacího bodu III. 1.: předsedům klubů ZHMP a nezařazeným členům ZHMP předložit 
primátorovi hl. m. Prahy návrhy kandidátů na předsedy, místopředsedy a další členy výborů ZHMP uvedených atd. - to 
zůstává - s tím, že člen ZHMP může být nejvýše členem 3 výborů ZHMP.  
 Úkol primátorovi by zněl: předložit ZHMP návrhy na předsedy, místopředsedy a další členy výborů 
zastupitelstva atd. dle bodu III.1.  
 Nyní bychom měli přistoupit k jednotlivým protinávrhům. 
 Poslední protinávrh je protinávrh pana kol.Jiravy na sloučení výboru sociálního a výboru bytové politiky, což 
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by znamenalo sloučení dvou odrážek v bodu II, a to 7 a 10. 
 
Prim.  B é m : 
 Budeme hlasovat o tomto protinávrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 14-28-20. Protinávrh nebyl přijat. 
 
P. K o v á ř í k : 
 Další protinávrh je vypuštění výboru pro obnovu zaplavených území a sloučení do výboru územního rozvoje.  
 
Prim.  B é m : 
 Kdo je pro tento protinávrh? Kdo je proti? Zdržel se? 17-41-10. Protinávrh nebyl přijat. 
 
P. K o v á ř í k : 
 Další protinávrh je zřízení nového výboru pro propagaci a marketing města. 
 
Prim.  B é m : 
 Kdo je pro tento protinávrh? Kdo je proti? Zdržel se? 27-18-24. Protinávrh nebyl přijat. 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Další protinávrh je na sloučení výboru finančního a výboru pro hospodářskou politiku. 
 
Prim.  B é m : 
 Kdo je pro tento protinávrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 20-36-11. Protinávrh nebyl přijat. 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Další protinávrh je na vypuštění výboru bytové politiky.  
 
Prim.  B é m : 
 Kdo je pro tento protinávrh? Kdo je proti? Zdržel se? 15-35-17. Protinávrh nebyl přijat.  
 
P.  K o v á ř í k : 
 Poslední protinávrh je pana kol. Prokeše na zřízení výboru pro mládež a tělovýchovu. 
 
Prim.  B é m : 
 Kdo je pro tento protinávrh? Kdo je proti? Zdržel se? 22-7-38. Protinávrh nebyl přijat. 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Zbývá návrh komplexního usnesení. Bod I - zrušuje - jak byl navržen, bod II.- zřizuje - se změnou u položky 
12, výbor kultury, ochrany památek a cestovního ruchu, bod III. ve změněném znění, jak jsem četl před protinávrhy. 
 
Prim.  B é m : 
 Kdo je pro takto upravený původní návrh? Kdo je proti? Zdržel se? 62-0-7. Návrh byl přijat. 
 Dámy a pánové, nyní máme podle schváleného pořadu jednání před sebou bod č. 6 - stanovení počtu 
dlouhodobě uvolněných členů ZHMP a jejich následná volba. 
 Jen připomenu, že podle usnesení ZHMP ze dne 26. 11. 1998, č. 01/02, byl stanoven počet uvolněných členů 
ZHMP na 14. Přesto dávám slovo návrhovému výboru. Slovo má pan kol. Kovářík. 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Omlouvám se předsedajícímu, ale vzhledem k jednacímu řádu je nyní čas na přestávku na oběd. Dokončení 
předchozího projednávaného bodu před přestávkou je možné, ale další bod již není možné v době přestávky na oběd 
zahajovat. 
 
P.  K a s l - technická: 
 Navrhuji hlasovat o tom, zda většinový návrh zvítězí - jednat přes polední pauzu na oběd.  
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Prim.   B é m : 
 Sám za sebe tento návrh podpořím, i když bych se stal nerad příliš častým lékařem vašich nezdravých 
žaludků. 
 Máme návrh na pokračování v jednání zastupitelstva. Další přihlášený do diskuse není, budeme o tomto 
návrhu hlasovat. 
 Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 55-4-8. Návrh byl přijat, budeme pokračovat dál. 
 Bod schváleného programu - stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZHMP a následná volba. Slovo 
má návrhový výbor. 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Usnesení k tomuto bodu je tříbodové:   
 I. stanoví počet dlouhodobě uvolněných členů ZHMP na 14, 
 II. zastupitelstvo si vyhrazuje rozhodování o tom, které funkce budou vykonávat dlouhodobě uvolnění 
členové ZHMP, 
 III. rozhoduje, že dlouhodobě uvolněnými členy ZHMP jsou: primátor hl. m. Prahy, náměstci primátora hl. m. 
Prahy a další členové Rady hl. m. Prahy, 
 IV. předsedové výborů finančního, kontrolního a infrastruktury města. 
 Toto je návrh k projednávanému bodu. 
 
Prim.  B é m : 
 Otevírám k tomuto materiálu rozpravu. 
 
P.  K a s l : 
 Za klub Evropských demokratů navrhujeme omezit a ušetřit tomuto městu počet trvale uvolněných členů 
zastupitelstva na 13. Chápeme, že finanční náměstek bude potřebovat spolupráci s předsedu finančního výboru, 
dopřejme mu to. Už méně jsme si jisti, zda kontrolní výbor musí být placeným "pašalíkem", ale budiž, je to součást 
vašich dohod, ale třetí místo - výbor infrastruktury považujeme za absurdní.  
 
Prim.  B é m : 
 Další přihlášený do rozpravy není, rozpravu uzavírám. Předávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.   K o v á ř í k : 
 Vzhledem k tomu, že v tomto bodu chybí předkladatel, je možné o tom hlasovat pouze jako o protinávrhu, 
protože není ten, kdo by se s tímto návrhem ztotožnil. 
 
Prim.  B é m : 
 Budeme hlasovat o protinávrhu pana ing. arch. Kasla. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 21-31-16. 
Protinávrh nebyl přijat. 
 Nyní můžeme hlasovat o původně vzneseném návrhu.  
 Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 48-17-2. Návrh byl přijat. 
 Můžeme přistoupit k volbě uvolněných členů ZHMP. Prosím, aby se slova ujal předseda návrhového výboru. 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Z důvodu efektivity doporučuji volit všechny tři uvolněné předsedy najednou. Protože se jedná o uvolněné 
funkce, doporučuji, aby se volili tajnou volbou s tím, že bude použit volební řád, který byl použit pro volby členů rady. 
 
Prim.   B é m : 
 Děkuji za tento návrh a otevírám rozpravu s žádostí na předsedy jednotlivých politických klubů, aby 
nominovali své kandidáty. 
 
P.  K a s l : 
 Jménem klubů Evropských demokratů navrhujeme na funkci předsedkyně kontrolního výboru Markétu 
Reedovou.  
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Nám.  H u l í n s k ý : 
 Jménem klubu ČSSD navrhujeme na finanční výbor pana Jana Štrofa a na výbor infrastruktury pana dr. 
Lubomíra Habrnála.  
 Vzhledem k tomu, že jsme celý den volili tajnou volbou, myslím, že bychom v tom měli pokračovat a i tuto 
volbu bychom měli provést tajně. 
 
P.  P á z l e r : 
 Jménem klubu KSČM navrhujeme na funkci předsedy kontrolního výboru pana dr. Františka Hoffmana. 
 
Prim.  B é m : 
 Další návrhy nejsou. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Další postup vidím jednoduše. Nikdo ze zastupitelů se nehlásí s dalším návrhem. Myslím, že kandidátům na 
předsedy výborů by mohla stačit jedna minuta. Pořadí bude podle obecedy. 
 
Prim.  B é m : 
 Jako předsedající žádám jednotlivé kandidáty, kteří se budou představovat, aby se pokusili dodržet 
60vteřinový limit.  
 Slovo má pan Habrnál. 
 
P.  H a b r n á l : 
 Co si představuji pod činností tohoto výboru: 
 Pokud se podíváte do naučného slovníku, zjistíte, že infrastruktura je doprava, energie, kanalizace, voda a 
všechno to, co přispívá k rozkvětu města a k sociálnímu i ekonomickému vývoji a prosperitě. 
 V minulosti tomu tak nebylo. Mám v úmyslu všechny tyto věci projednávat s představiteli města a změnit 
názor na důležitost infrastruktury. Chci proto vyzvat pana arch. Kasla, aby i on změnil svůj názor a do tohoto výboru 
poslal ty nejlepší odborníky, kteří tam budou platní a nebudou jen do počtu. 
 Tím chci říci, že tento výbor považuji za velmi důležitý a možná po finančním a kontrolním výboru za jeden z 
nejdůležitějších. 
 
P.  K a s l - technická: 
 Pan kandidát Habrnál mě nepochopil - určitě navrhneme ty nejlepší členy. Z našich i přidružených 18 členů 
máme 16 vysokoškoláků. Určitě tam budou ti nejlepší. Má poznámka se týkala uvolňování funkce předsedy. 
 
P.  H o f f m a n : 
 Nechci zneužívat čas, již jednou jsem dnes vystoupil, svého vystoupení se vzdávám ve prospěch ostatních 
kandidátů. 
 
P.   R e e d o v á : 
 Nepracuji pro žádnou společnost, která by byla jakkoli spjata s pražskou radnicí, pracuji pro mezinárodní 
deník Financial Times. Jinak jsem také členem Transparency International, mám k nim velice úzkou vazbu. Myslím si, 
že na těchto základech a informacích, které mám z této organizace, mohu já i výbor pracovat. 
 Také si myslím, že se můžeme shodnout na tom, co už zde bylo řečeno, že chceme radnici otevřít Pražanům, 
že s nimi chceme více spolupracovat, že chceme, aby postupy byly transparentnější. To je něco, na čem se všichni 
dohodneme.  
 Tím, že jsem nikdy do této doby v politice nebyla, nejsem ničím zatížená. Znamená to, že to nechci pojmout 
jako boj nebo jako hon na čarodějnice, ale musí to být práce věcná, smysluplná. Tak ji také povedu. 
 Chtěla bych jen dodat, že tato pozice v normální demokracii patří opozici. My jsme opozicí nejen početně, ale 
zejména jsme opozicí konstruktivní. 
 
P.   Š t r o f : 
 Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane primátore, chtěl bych se představit. Jmenuji s Jan Štrof, nynější 
pracoviště je na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Ve finančním výboru bych chtěl vést důkladně kontrolu 
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hospodaření hl. m. Prahy a hospodaření s finančními prostředky v co nejefektivnější spolupráci s panem nám. ing. 
Paroubkem, s kolegou o důležitých investicích na metro a na další priority, které společně pro Prahu máme. Děkuji za 
pozornost. 
 
Prim.  B é m : 
 Děkuji kandidátům, kteří se právě představili.  
 Uděluji slovo předsedovi návrhového výboru. 
 
P.   K o v á ř í k : 
 Hlasovací lístek bude jeden a budou v něm tři části. V jedné naleznete výbor finanční, kde bude uvedeno 
jedno jméno s jedničkou. Kdo souhlasí s návrhem dotyčné osoby na předsedu finančního výboru, zakroužkuje jedničku 
před jménem. Kdo nesouhlasí, nezakroužkuje a hlasovací lístek je neplatný.  
 Pokud se týká kontrolního výboru, budou uvedena dvě jména, jedno s jedničkou a druhé s dvojkou. 
Zakroužkujete číslo před jedním jménem. 
 Pokud se týká výboru infrastruktury, bude uvedeno jedno jméno. Kdo souhlasí s dotyčnou osobou, 
zakroužkuje číslovku 1 před daným jménem. Připomínám - kroužkují se číslovky před jménem. 
 Hlasovací lístek se bude počítat jako platný nebo neplatný pro jednotlivé předsedy. Nemůže dojít k tomu, že 
když někdo nebude hlasovat pro předsedu jednoho výboru, bude lístek neplatný pro všechny výbory. Každou část 
sečteme samostatně, jsou to samostatné tři volby. 
 Procedura je obdobná, místnost obdobná. Prosím volební a návrhový výbor, aby se dostavil do příslušné 
místnosti. 
 Doporučuji, aby uzávěrka hlasování byla stanovena na 14.35 h. 
 
P.  K a s l - technická: 
 Mám návrh pro lékaře: když, pane primátore, vyhlásíte teď obědovou pauzu, v 15 h se tady můžeme sejít na 
vyhlášení výsledků. 
 
Prim.  B é m : 
 Dámy a pánové, návrh pana arch. Kasla mi přijde k našemu zdraví ohleduplný. Dovolím si učinit v této chvíli 
následující krok: prosím, odvolte, vzápětí využijte 40 minut pauzy k tomu, abyste nasytili své žaludky v závodní 
jídelně Magistrátu hl. m. Prahy, Platnéřská ulice. Členy ZHMP, kteří neví, kde je závodní jídelna, organizátoři 
odvedou na příslušná místa. 
 Prosím, abyste se všichni dostavili zpátky k pokračování jednání zastupitelstva přesně v 15.00 h. Děkuji.  
 
                  (Polední přestávka) 
 
Prim.  B é m : 
 Konstatuji, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zasedání může pokračovat.  
 Dovolím si požádat předsedu návrhového výboru o seznámení nás s výsledky tajné volby. 
 
P.  K o v á ř í k : 
 Protokol o výsledku tajného hlasování o návrhu na dlouhodobě uvolněné členy ZHMP konaného na 
ustavujícím zasedání ZHMP dne 28. listopadu 2002. 
 Vydáno bylo 70 hlasovacích lístků, odevzdáno 70 hlasovacích lístků. Vzhledem k tomu, že to byly tři volby, 
počet neplatných hlasovacích lístků byl pro každou volbu jiný.  
 Pro volbu předsedy finančního výboru bylo 25 neplatných hlasů, pro volbu předsedy kontrolního výboru byly 
3 neplatné hlasy a pro volbu předsedy výboru infrastruktury bylo opět 25 neplatných hlasů. 
 Pro zvolení dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva a předsedy finančního výboru pana Jana Štrofa bylo 
odevzdáno 45 platných hlasů, pro zvolení dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva a předsedy kontrolního výboru 
bylo v případě pana dr. Františka Hoffmana odevzdáno 43 platných hlasů, v případě paní Markéty Reedové 24 
platných hlasů. 
 Pro zvolení dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva a předsedy výboru infrastruktury pana dr. Lubomíra 
Habrnála bylo odevzdáno 45 platných hlasů.  
 Návrhový a volební výbor konstatuje, že dlouhodobě zvolenými členy zastupitelstva byli zvoleni pan Jan 
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Štrof - předseda finančního výboru, pan dr. František Hoffman - předseda kontrolního výboru, pan dr. Lubomír 
Habrnál - předseda výboru infrastruktury.  
 
Prim.  B é m : 
 Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji nově zvoleným uvolněným členům ZHMP. Konstatuji, že jsme vyčerpali 
bod 6 schváleného programu - stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZHMP a jejich následná volba. 
 Můžeme přistoupit k poslednímu tisku Z 072, k podepisování doložky podle § 43 zákona 131 o hl. m. Praze. 
 Prosím za předkladatele pana nám. Blažka, aby se ujal slova.  
 
P.  B l a ž e k : 
 Vážený pane primátore, kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval při schvalování programu, dovoluji si 
navrhnout zastupitelstvu ke schválení pověření všech členů zastupitelstva podepisováním doložky dle § 43 zákona o 
hl. m. Praze, který ukládá, aby veškeré listiny osvědčující právní úkon hl. m. Prahy, jejichž platnost je podmíněna 
předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, byly opatřeny doložkou, v níž bude potvrzeno, že tyto 
podmínky byly splněny. 
 V minulém volebním období tuto činnost vykonávali dva členové zastupitelstva - pan ing. Kubík a já. Je to 
velký nápor, myslím, že za 2 roky, co platil zákon o hl. m. Praze, to bylo asi 35 tisíc dokumentů. Myslím si, že pověření 
všech členů zastupitelstva s tím, že v každém jednotlivém případě bude možné vybrat dva členy zastupitelstva, kteří 
ověří splnění těchto podmínek stanovených zákonem, je nejrozumnější. Jsem přesvědčen, že tento model, který platí - 
pokud jsem informován - na většině městských částí, je rozumný. Dnes je nutné toto projednat a schválit právě proto, 
aby následujících 14 dní až tři týdny bylo možné garantovat chod hl. m. Prahy. Od 4. listopadu, kdy zanikl mandát kol. 
Kubíkovi, tato činnost vykonávána není a doložkami ověřovány právní akty bohužel nejsou. 
 
Prim.  B é m : 
 Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám. 
 Předávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.   K o v á ř í k : 
 Ve smyslu návrhu předkladatele je třeba dopsat do návrhu usnesení slovo "všechny" členy zastupitelstva a 
vymazat mezeru. Tím je jednoznačné, že se jedná o všechny členy zastupitelstva. Je možné hlasovat. 
 
Prim.  B é m : 
 Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 62-1-1. Návrh byl přijat. 
 Dámy a pánové, na závěr je nezbytné přijmout souhrnné usnesení z jednání ustavujícího zasedání ZHMP ze 
dne 28. 11. 2002. 
 Do bodu V. volí ke dni 28. 11. pod bod 1. do funkce primátora MUDr. Pavel Bém, v bodu 2. do funkce 
náměstků primátora hl. m. Prahy: Mgr. Rudolf Blažek, ing. Jan Bürgermeister, mgr. Petr Hulínský, ing. Jiří Paroubek, 
do funkce členů rady hl. m. Prahy dr. Igor Němec, dr. Miloš Gregar, Pavel Klega, Radovan Šteiner, Mgr. Hana Halová, 
Jan Slezák, do funkce předsedy finančního výboru - doplní předseda návrhového výboru 
(p. Kovářík: pan Jan Štrof), 
do funkce předsedy kontrolního výboru 
(p. Kovářík: JUDr. František Hoffman) 
do funkce předsedy výboru infrastruktury 
(p. Kovářík: RNDr. Lubomír Habrnal). 
 Otevírám rozpravu k tomuto návrhu usnesení. Nikdo není do rozpravy přihlášen, rozpravu uzavírám. O takto 
doplněném souhrnném usnesení s drobnou změnou v bodu IV. odvolává l. předsedu finančního výboru ZHMP 
Radovana - nikoli Radovala - Šteinera budeme hlasovat.  
 
P.   K o v á ř í k : 
 Ke zbytku usnesení. Body I, II a III jsme již odhlasovali a bod IV je bezpředmětný, protože předsednictví 
těchto výborů zaniklo ze zánikem mandátů členů zastupitelstva, čili zaniklo dříve než 28. ll. Není potřeba odvolávat.  
 Toto souhrnné usnesení má jediný bod, který je souhrnem voleb. 
 
Prim.  B é m : 
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 Děkuji. Závěrečné usnesení tedy zní: ZHMP volí ke dni - u příslušných funkcí příslušná jména, která byla 
před chvílí citována. 
 Do rozpravy se nikdo nehlásí, mohu ji ukončit. Nechám o takto modifikovaném souhrnném usnesení z 
ustavujícího zasedání ZHMP hlasovat. 
 Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 56-1-10. Návrh byl přijat. 
 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové, dovolím si v tuto chvíli konstatovat, že jsme 
vyčerpali schválený pořad ustavujícího zasedání ZHMP. Děkuji vám všem za pozornost, děkuji předsedovi a členům 
návrhového a volebního výboru za jejich práci.  
 Žádám zároveň členy a předsedy klubů zastupitelstva, aby mi v souladu s čl. 29, odst. 5, jednacího řádu 
ZHMP oznámili ustavení klubu, jeho název, jména a příjmení členů zastupitelstva.  
 Zároveň v této souvislosti na příští zasedání ZHMP bude připraven zasedací pořádek, který bude následně 
dodržován při všech řádných jednáních. 
 První řádné zasedání ZHMP bude svoláno na 12. prosince od 9 h do tohoto sálu, kde bychom měli 
projednávat první procedurální materiály. Pozvánka s materiály vám bude předána do uzamykatelných schránek v 
pracovně členů zastupitelstva, od nichž jste dnes obdrželi klíčky, kde si je i s další poštou budete v následujících 
měsících a letech vyzvedávat. 
 Dámy a pánové, děkuji vám ještě jednou za pozornost a dovoluji si ukončit dnešní zasedání.  


