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Z Á P I S 

z 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,   

které se konalo dne 26. září 2017 

od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  

  

 Dle prezence bylo přítomno: 

 56 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 1 poslankyně PS PČR) 

                                        10 zástupců městských částí hl. m. Prahy 

      JUDr. Martina Děvěrová, MPA – ředitelka MHMP 

   4 zástupci ředitelky MHMP 

                                         18 ředitelů a zástupců odborů MHMP  

                                                      4 ředitelé organizací 

                2 poslanci PS PČR (z toho současně i 1 členka ZHMP) 

    

CELKEM přítomných: 94 osob 

 
 

OMLUVENI: 

 

Ing. Jarmila Bendová 

 

 

Mgr. Petr Prchal 

 

 

Ing. Ondřej Prokop 

 

 

Mgr. Petr Bříza 

 

 

Radomír Nepil 

 

 

JUDr. Petr Novotný 

 

 

František Švarc 

 

          

 

 
         3. mimořádné zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájila primátorka hl. m. Prahy v 
10,01 hodin.   
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          Primátorka hl. m. Prahy ve vztahu k tragickým událostem týdne, kdy zemřela herečka Květa 

Fialová a herec Jan Tříska poprosila o minutu ticha k uctění jejich památky.  

 

   Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo tedy 

schopno se usnášet. 

        Předsedající primátorka hl. m. Prahy konstatovala, že zasedání bylo svoláno v souladu s 

ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "zákon"), a to na základě požadavku 22 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy. Byli na 

něj pozváni všichni členové ZHMP a připomněla, především občanům hl. m. Prahy a dalším 

zúčastněným, že se průběh tohoto jednání opět přenáší na internetové stránky www.praha.eu. 

 

          Ověřením zápisu byli pověřeni JUDr. Monika Hášová a Petr Šimůnek. 

 

předseda klubu ČSSD Březina – navrhl z důvodu nepřítomnosti PhDr. Lukáše Kauckého členem 

návrhového výboru Mgr. Daniela Štěpána 

                
Hlasování o členech návrhového výboru:                                                                                              

předseda: JUDr. Vladislava Veselá 

členové:    Mgr. Daniel Štěpán   

                 Mgr. Jan Čižinský 

                 Ing. Ondřej Martan 

                 Ing. Pavel Richter 

                 Petr Šimůnek 

                 Adam Zábranský 

                 Ing. Eva Vorlíčková 

                 JUDr. Tomáš Havel, ředitel odboru LEG MHMP 

 

tajemník: Mgr. Adrián Radošinský, vedoucí oddělení veřejného práva a legislativy LEG MHMP 

PRO:  50     PROTI:  0 ZDR. 0 

Bylo přijato. 

 

Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. 

 

předsedkyně klubu ODS Udženija – technická – omluvila člena ZHMP Františka Švarce z tohoto 

jednání ZHMP z důvodu jeho pobytu mimo republiku 

 

          Primátorka hl. m. Prahy doporučila, a to vzhledem k tomu, že se při tomto jednání 

Zastupitelstva hl. m. Prahy nejednalo o běžné, ale o mimořádné jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, 

aby pro jednání byla přijata ad hoc změna Jednacího řádu Zastupitelstva spočívající v tom, že se v 

rámci tohoto 3. mimořádného jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, standardní body jednání 

Zastupitelstva zařazené v pevných časech se začátkem v 12.30 hod. a 13.15 hod. „Návrhy, 

připomínky a podněty občanů hl. m. Prahy a Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva hl. 

m. Prahy", neuskuteční. Zároveň požádala přítomné občany, kteří byli připraveni interpelovat, aby 

odevzdali svůj příspěvek organizátorům písemně či jej zaslali mailem s příslibem, že na takto 

odevzdané připomínky či dotazy bude reagováno co nejrychleji, nejdéle do 30 dnů, a to se stejně 

odpovědným přístupem, jako by byly předneseny ústně.  

 

http://www.praha.eu/
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Hlasování o ad hoc změně Jednacího řádu ZHMP - standardní body jednání Zastupitelstva hl. m. 

Prahy zařazené v pevných časech se začátkem v 12.30 hod. a 13.15 hod. „Návrhy, připomínky a 

podněty občanů hl. m. Prahy a „Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva hl. m. Prahy", se 

na tomto mimořádném jednání neuskuteční: 

Pro: 45 Proti: 3 Zdr. 2 

Bylo přijato. 

 

        Primátorka hl. m. Prahy dále přítomné informovala k problematice stanovení programu jednání 

Zastupitelstva hl. m. Prahy a uvedla, že skutečnost, že žádost jedné třetiny všech členů 

Zastupitelstva na svolání Zastupitelstva musí podle Zákona o hlavním městě Praze obsahovat 

Předmět jednání, je právně chápána jako věcné zdůvodnění takovéto žádosti, resp. jako podnět pro 

Radu HMP, který Rada při stanovení programu jednání Zastupitelstva může, ale nemusí, vzít v 

potaz. Dále informovala, že také ustanovení zákona týkající se svolání Zastupitelstva na základě 

žádosti členů Zastupitelstva a ustanovení o stanovení návrhu programu jsou v zákoně jasně 

oddělena. Uvedla, že znění platné zákonné úpravy řešící stanovení návrhu programu zasedání 

Zastupitelstva nerozlišuje, zda se jedná o běžné svolání Zastupitelstva primátorem v rámci jeho 

kompetencí, kdy zasedání svolává dle potřeby, či zda se jedná o svolání Zastupitelstva primátorem 

na základě žádosti nejméně jedné třetiny všech jeho členů. Návrh programu ve všech případech 

stanoví a Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení předkládá Rada HMP. Není přitom vázána 

předmětem jednání uvedeným v žádosti o svolání Zastupitelstva. Pro úplné vysvětlení této 

problematiky primátorka hl. m Prahy sdělila, že vše, co k otázce návrhu programu zmínila, se 

samozřejmě nedotýká práva členů Zastupitelstva podávat v průběhu jednání vlastní návrhy na 

zařazení bodů do programu jednání Zastupitelstva. Primátorka hl. m. Prahy také zmínila, že zákon 

výslovně v ustanovení § 64 odst. 2 zákona stanoví, že o návrhu bodů programu, které jsou 

předneseny v průběhu Zastupitelstva, rozhodne Zastupitelstvo, a to jako vždy - většinovým 

hlasováním.  

         Dále primátorka hl. m. Prahy sdělila, že Rada hl. m. Prahy pro toto 3. mimořádné jednání 

Zastupitelstva stanovila návrh programu na svém jednání dne 19. září, když akceptovala návrh bodu 

jednání tak, jak byl formulován předmět jednání v žádosti o svolání Zastupitelstva, tedy „K záměru 

odboru OSI MHMP na realizaci veřejné zakázky "Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - 

Balabenka, st. č. 0094 Balabenka - Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka - vyhotovení 

DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR". Konkrétně se jednalo o tisk Z - 5696, jež byl 

členům Zastupitelstva hl. m. Prahy distribuován. Tisk byl předkládán kluby členů Zastupitelstva      

hl. m. Prahy, které iniciovaly svolání tohoto mimořádného jednání.  

 

V diskusi k návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Novotný V., Nouza, Hrůza, 

Doležal, Humplík, Profant, Martan, Michálek, Hujová, Šimůnek, Udženija, Bellu, Semelová, 

předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová, náměstek primátorky Dolínek, Briardová, 

Kubišta, Fifka, předseda výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP Březina 

 

předseda klubu ANO Hašek požádal prostřednictvím předsedající primátorky HMP o přestávku 10 

minut na jednání klubu 

 

Přestávka 11,31 – 11,38 hodin 
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Hlasování o návrhu člena ZHMP Michálka – zařadit bod „Uložení úkolu Radě hl. m. Prahy, aby 

předložila Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh aktualizace legislativy, zejména s ohledem na působení 

společnosti Uber v hl. m. Praze“ jako bod poř. č. 2 

PRO:  24   PROTI:  0  ZDR. 6 

Nebylo přijato. 

 

Hlasování o celém návrhu programu jednání 

PRO: 25 PROTI:  0 ZDR. 12 

Nebylo přijato. 
 

S programem jednání nebyl vysloven souhlas. 
 
 

 

Při zasedání ZHMP byl vyvěšen dopis, adresovaný ZHMP: 

 

Dopis – odpověď k dopisům č.j.: MHMP 532582 a 893077/2017 „Apelace na financování 

vodovodního řádu v ul. Zahrádkářská, Praha 12“ 

(Bc. Lenka Hlavatá, M.B.A., ****) 

 

Podání zastupitelům HMP – postavení sochy p. Marie na své původní místo v Praze (Staromětské 

náměstí) 

(odesílatel nebyl uveden) 

 

Elektronické podání přijaté dne 18. 9. 2017: otevřený dopis radním a zastupitelům ve věci 

Mariánského sloupu 

(Mgr. Ing. Josef Pejřimovský, Ph.D. *****) 

 
Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 

          Primátorka hl. m. Prahy konstatovala, že program tohoto mimořádného jednání nebyl 

schválen a zakončila jednání v 11,41 hodin. 

 

 

 

Adriana Krnáčová 

primátorka hl. m. Prahy 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

                      

JUDr. Monika  H á š o v á 

 

 

Petr Š i m ů n e k  

 

Zapsala:  Bc. Jana Soběslavská 


