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Z Á P I S 
z 36. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,   

které se konalo dne 21. března 2014 
od 8.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  

 

  Dle prezence bylo přítomno: 
50  členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 2 poslanci PS PČR) 
11  zástupců městských částí hl. m. Prahy 
      pověřený řízením MHMP Ing. Radovan Košťál, Ph.D 
  3  zástupkyně ředitele MHMP 

                                        21 ředitelů a zástupců odborů MHMP  
                                                      7  ředitelů organizací 

             10  zástupců tisku 
               -  senátor 
   2 poslanci PS PČR (současně i členové ZHMP) 

                  6 hostů 
 
CELKEM přítomných:  108 osob 
 

 
OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP: 

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. 
MUDr.Iveta Borská 
JUDr.Monika Krobová Hášová 
Mgr.Lucie Válová 
Ing.Věra Šturmová 
Pavel Hurda 
Mgr.Ivan Kabický 
Daniel Hodek 
Radek Lohynský 
Jan Slezák 
Mgr. Lukáš Manhart 
Ing. Vladimír Schmalz 
Mgr. Roman Vaculka 
Mgr. Marta Semelová -  od 8.45 
Mgr. Albert Kubišta -  od 9.30 
Ing.Mgr, Miroslav Poche -  od 8.20 
 
            36. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy zahájil primátor hl. m. Prahy v 8, 05 
hodin.   
 

   Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva hlavního 
města Prahy a Zastupitelstvo hlavního města Prahy bylo tedy schopno se usnášet. 
        Dále předsedající - primátor hl. m. Prahy konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a byli na 
něj pozváni všichni členové Zastupitelstva hlavního města Prahy a připomněl, především občanům 
hl. m. Prahy a dalším zúčastněným, že se průběh tohoto jednání opět přenáší na internetové stránky 
www.praha.eu. 

 
         Ověřením zápisu byli pověřeni doc.Ing.Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc., Bc. Ondřej, Pecha 
         

http://www.praha.eu/�
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Hlasování o členech návrhového výboru:                                                                                              
předseda:  Dr.-Ing. Milan Urban 
členové:     Ing. Pavel Richter 
                  Mgr. Lukáš Kaucký 
                  Ing. Antonín Weinert, CSc. 

             Petr Hána 
             Mgr. Bohumil Zoufalík 
            JUDr. Lubomír Ledl 
 

tajemník výboru:  Mgr. František Kotalík, pověřený řízením odboru  
                            legislativního a právního MHMP  
 
PRO:   37   PROTI:  0 ZDR.  0 

Bylo přijato. 
Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. 
 
         
Primátor hl.m. Prahy navrhl pro dnešní den přijetí ad hoc změny Jednacího řádu Zastupitelstva 
hlavního města Prahy (dále též jen „ZHMP“) s tím, aby přihlášky k přednesení dotazů, připomínek 
a podnětů (dále jen „interpelace“) byly jak členy ZHMP, tak občany odevzdávány nejdéle do 8.45 
hodin. Následovalo by ihned losování pořadí k přednesení interpelací. 
 Samotné interpelace občanů budou bezprostředně navazovat na ukončení projednávání 
bodu či bodů dle dnešního schváleného programu jednání. Je pro ně standardně vyhrazeno 
45 minut s tím, že po uplynutí této doby, resp. po vyčerpání všech interpelací občanů před případný 
m uplynutím vyhrazeného času na ně naváží interpelace členů ZHMP, a to také v délce 45 minut, 
které tak budou posledním bodem jednání dnešního Zastupitelstva hlavního města Prahy. 
 
Hlasováno o návrhu: 
 
PRO:   36   PROTI:  0 ZDR.  0 

Bylo přijato. 
 
 
V diskusi k návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: 
náměstek primátora Nouza, Blažek 
 
Hlasování k návrhu programu jednání: 
PRO:   39   PROTI:  0 ZDR.  1 

Bylo přijato. 
Program 36.zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy byl schválen. 
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    1. 
   

náměstek primátora Nouza  

 
k záměru domáhat se v rámci rozhodčího řízení mezi společností Metrostav, a.s. a HMP dokončení 
stavebních prací nutných k realizaci a zahájení zkušebního provozu souboru staveb č. 0079 Špejchar - 
Pelc-Tyrolka, č. 0080 Prašný most - Špejchar a č. 9515 Myslbekova - Špejchar" 
 
  TISK:        Z – 2475 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  31            PROTI:    1       ZDRŽEL SE:     4 
 
 
   USNESENÍ  NEPŘIJATO 
Materiál uvedl náměstek primátora Nouza.  
 
V diskusi vystoupili tito občané hl. m. Prahy:  Ing. Šenarová -  o.s. „Za naši budoucnost“, Jan Zeman, 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Březina, Nosek, Blažek, Semelová, Zoufalík, Hána,  
Svoboda, Mlejnský, primátor HMP Hudeček, Kousalíková, nám. primátora Vávra,  Vinš, Ludvík, 
Udženija, Pecha,  
Na vyzvání předkladatele podali právní vysvětlení k projednávanému materiálu Mgr. Rostislav Pekař,  
(AK SqiureSanders) a JUDr. Jiří Hartmann (AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři) – hlasováním 
Zastupitelstva hl. m. Prahy o procedurálním návrhu, bylo odhlasováno neomezené prodloužení času 
pro vystoupení obou jmenovaných. 
 
Před ukončením rozpravy vyhlášena přestávka 10.10. -  10.35 
 
Závěrečné slovo přednesl náměstek primátora Nouza, který reagoval na příspěvky z diskuse 
a současně navrhl tajný způsob hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasováno o návrhu: 
 
PRO:   34   PROTI:  6 ZDR.  1 

Bylo přijato. 
 
Bylo provedeno tajné hlasování – viz. Protokol o hlasování 
 
Tajné hlasování, organizačně a obsahově zajišťované členy návrhového výboru, proběhlo v čase 
10.40 hod. – 10.50 hod.  
 
Předseda návrhového výboru Dr.-Ing. Milan Urban, přečetl protokol o výsledku hlasování. 
Usnesení k tisku Z-2475 nebylo přijato. 
 
Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva hlavního města Prahy a připomínky a podněty 
občanů hlavního města Prahy nebyly na 36. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy 
uplatněny. 
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Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 
 
Primátor hl. m. Prahy poděkoval všem přítomným za účast a závěrem konstatoval, že 37. zasedání 
Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná dne 27. 3. 2014 a zakončil jednání v 10.55 hodin. 

 
 
 
 
 
 

RNDr. Tomáš  H u d e č e k, Ph.D. 
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

                                              Ověřovatelé zápisu:  
 
                                                                                  doc.Ing.Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc.,  
 
 
 
 
 
                                                                                  Bc. Ondřej, Pecha 

 
                                                                
           
     
 
 
 
 
 
 
Zapsal: JUDr. Richard Mařík 
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