
 
P Ř E H L E D 

dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy 
přednesených na 41. zasedání ZHMP dne 11.9.2014 

_____________________________________________________________ 
 
                                       Termín vyřízení:  - dotazů, připomínek a podnětů členů ZHMP 
                                                                              přednesených na 41. ZHMP dne 11.9.2014   
                                                                   11.10. 2014       
 
Ú S T N Í 
 
 
INT.- č. 41/1-  Mgr. Marta Semelová 
– interpelace směřovala na primátora hl.m. Prahy 
 
ve věci zahraničních aktivit   
reakce na pozastavení partnerství  s ruskými městy Moskvou  a Petrohradem 
 
na interpelaci reagoval  primátor hl.m. Prahy  
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHM 
 
 

P. Semelová: Děkuji. Moje interpelace se týká pozastavení partnerství s ruskými 
městy Moskvou a Petrohradem. Pozastavila je Rada HMP. Vy jako primátor jste zároveň 
vyzval další města, aby vás v tomto počinu následovala. Ta naštěstí zachovala chladnou hlavu 
a toto krátkozraké chování odmítla. Není to poprvé, kdy svou nezkušeností, přehnanou 
horlivostí či spíše amatérismem děláte ostudu hlavnímu městu a snažíte se přesvědčit 
veřejnost, že se jedná o názor hlavního města, respektive všech Pražanů. Zdůrazňuji, že tomu 
tak není. Jedná se o názor váš a menšinové Rady. 

Vaše aktivity, ať už se jedná o vyvěšování ukrajinské vlajky na budově Magistrátu 
HMP či vaše teatrální výroky či pozastavení partnerství, které svědčí o vaší politické 
nevyzrálosti, mohou Prahu výrazně poškodit jak ekonomicky, kulturně a podobně. Myslím, že 
byste jako vrcholný politik hlavního města měl spíš přispívat ke zklidňování situace než 
k přilévání oleje do ohně. 

Chci při této příležitosti říci, že petrohradská radnice se tím zabývala, považuje to za 
nepřátelské gesto a uvedla, že Praha tím škrtla výsledky mnohaleté práce. Chtěla bych ještě 
podotknout, že přesto Petrohrad zve partnery z Prahy, Brna a Karlových Varů na mezinárodní 
kongres Petrohrad a slovanský svět a na Petrohradské kulturní fórum. Obě dvě tyto akce se 
konají v prosinci. 

Chtěla bych se zeptat, jestli neuvažujete o tom, že byste uvedl věci na pravou míru a 
změnil rozhodnutí, případně kdy se omluvíte nám, kteří váš názor rozhodně nesdílíme. 

 
Nám. Vávra: Prosím pana primátora o reakci. 
 



Prim. Hudeček: Děkuji. Vážená paní magistro, vaše názorové a pro Českou republiku 
ostudné názory je dobře, že zaznívají pouze tady na Zastupitelstvu HMP v dokumentech, 
které vám někdo píše a které následně zveřejníte v naprosto šíleně čteném plátku Haló noviny. 
A kritika od vás mě v tomto ohledu pouze těší. Děkuji. 

 
Nám. Vávra: Ještě doplňující otázka? 
 
P. Semelová: Ano. Myslím si, že si obrázek o vaší aroganci udělají Pražané sami. 
 
Nám. Vávra: Pane primátore. 
 
Prim. Hudeček: Ani stopa arogance, pouze potvrzení názoru, který jsem již 

prezentoval. 
 
 

  
INT.- č. 41/2 - Mgr. Marta Semelová 
  
- interpelace směřovala na primátora  hl.m. Prahy 
 
ve věci volební kampaně TOP 09 
 
na interpelaci reagoval  primátor hl.m. Prahy  
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 
 

P. Semelová: Nejde mi v této volební kampani v tuto chvíli o vaše billboardy 
„Vracíme vám Prahu“, to si myslím, že už bylo na čase, ale o kampaň „Víte, že“, kdy jste 
zneužil postavení primátora a peněz daňových poplatníků a zaplatil jste si svoji volební 
kampaň TOP 09, kdy původně se mělo jednat jen o pár billboardů, a nakonec to byly dvě 
trasy metra a další a další billboardy a vyvěšování plakátů. 

Chtěla bych se tedy zeptat, kdy uhradíte z pokladny TOP 09 tuto svoji kampaň, kterou 
daňoví poplatníci zaplatili, případně jestli na to měli jít peníze „Podpora pro Prahu“ na úkor 
ostatních měst a obcí, jak jste zdůrazňoval na vaší tiskové konferenci. 

 
Nám. Vávra: Děkuji. Prosím pana primátora o odpověď. 
 
Prim. Hudeček: Děkuji za tu otázku a možnost to tady řádně vysvětlit. Za primátora 

Béma bylo na mediální prezentaci hlavního města Prahy alokováno 90 milionů korun ročně. 
Následně za éry pana primátora Svobody, kdy byly zrušeny Radniční listy, bylo alokováno 60 
milionů ročně. My máme v tuto chvíli rozpočet a utracené peníze dva miliony ročně a z toho 
tato kampaň, kterou zmiňujete, což je mediální a řádná prezentace Magistrátu HMP, stála 350 
tisíc korun. Netýkala se žádných billboardů, jak jste řekla, ostatně to všichni ví. Týkala se 
prezentace práce Rady HMP po jednom roce ve funkci. Vzhledem k tomu, že naše Rada 
funguje od června 2013, tak vlastně cokoliv od té doby jsme udělali, můžete kdykoliv nazvat, 
že je to předvolební kampaň.  

To znamená, tady s tím se dá těžko něco udělat, když jsme ve funkci jeden rok. Ano, 
máte pravdu, jedná se o jednobarevnou Radu TOP 09, to znamená, když se dnes prezentuje 



výsledek činnosti radnice za rok její činnosti, tak je to prezentace Rady TOP 09. Kdybyste 
tady byli vy, tak je to prezentace KSČM, ale to já bych byl v jiném městě. 

 
Nám Vávra: Děkuji. Doplňující otázka? 
 
P. Semelová: To jiné město já bych podpořila. Nicméně pokud jde o prezentaci práce 

Rady, tak si myslím, že jste si nejen na dnešním Zastupitelstvu z úst mnohých občanů 
vyslechl, co si o vaší práci myslí. 

 
Prim. Hudeček: Ano, děkuji, a od vás ostatně taky. Jak jsem řekl, moc mě to těší, 

obzvláště od vás. Děkuji. 
 
 Nám. Vávra: Děkuji. Tím jsme vyčerpali interpelace. Jednání Zastupitelstva HMP 
bude pokračovat ve 14 hodin. 
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