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ZÁPIS
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se konalo dne 30. 11. 2010
od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Dle prezence bylo přítomno:
63 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 3 poslanci PSP ČR)
31 zástupců městských částí hl. m. Prahy
ředitel MHMP
5 zástupců ředitele
25 ředitelů odborů MHMP
14 ředitelů organizací
3 poslanci PS PČR
50 zástupců tisku
16 hostů
CELKEM přítomných: 208 osob + protestující občané
1. ustavující zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil nejstarší člen ZHMP doc. MUDr.
Bohuslav Svoboda, CSc. v 10,00 hodin. Vzhledem k zástupcům protestujících občanů bylo
zasedání předsedajícím doc. MUDr. Svobodou přerušeno.
Po přerušení předsedající doc. MUDr. Svoboda požádal přítomné, aby uvolnili lavice
pro členy ZHMP tak, aby mohli zaujmout svá místa a pokračovat v jednání. Jednání bylo opět
z řad protestujících občanů znemožněno, proto předsedající doc. MUDr. Svoboda přerušil
zasedání ZHMP do 14 hodin.
V 13,56 hodin předsedající doc. MUDr. Svoboda zahájil pokračování ustavujícího
zasedání ZHMP s tím, že navázal na přerušené jednání z dopoledních hodin.
Ověřením zápisu byli pověřeni Andrea Vlásenková a Ing. Michal Štěpán.
Předsedající požádal členy ZHMP, aby se prezentovali pomocí identifikační karty
v hlasovacím zařízení a vyzval zástupce instalační firmy, aby členům ZHMP podal informace
o způsobu hlasování.

Poté předsedající uvedl, že bude přistoupeno ke složení slibu členů ZHMP. Uvedl, že po
přečtení znění slibu do jeho rukou každý člen jednotlivě v řazení podle abecedy přistoupí a
slovem „slibuji“ a podáním ruky slib stvrdí a pod text slibu se podepíše. Současně požádal,
aby se členové ZHMP poté zapsali do pamětní knihy.
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Po složení slibu všech členů ZHMP předsedající Svoboda informoval, že členové
ZHMP obdrželi svolávací dopis s návrhem programu jednání tohoto ustavujícího zasedání,
který byl stanoven Radou HMP dne 16. 11. 2010.
Součástí programu byl pravidelný poslední bod jednání – „Dotazy, připomínky a podněty
členů ZHMP“.
Poté předsedající navrhl jako člen ZHMP doplnit návrh programu jednání o nový bod
pod poř. číslem 3. „Vystoupení občanů“ s tím, že ostatní původní body by se přečíslovaly.
Podstatou nově navrženého bodu bylo umožnit občanům na tomto jednání vystoupit, a to nad
rámec úpravy dané Jednacím řádem ZHMP.
V diskusi k „Doplněnému návrhu programu jednání“ vystoupil člen ZHMP Vašíček, který se ztotožnil
s návrhem zařadit bod „Vystoupení občanů“ a dále navrhl zařadit bod „Jednací a volební
řád“, kde by bylo doplněno pravidelné vystoupení občanů.
Dále vystoupil člen ZHMP Blažek - za klub ODS – navrhl projednat bod „Jednací a
volební řád ZHMP“ před volbou návrhového výboru.

Hlasování o zařazení bodu „Jednací a volební řád ZHMP“
PRO: 58
PROTI: 0
ZDR. 0
Bylo přijato.

člen ZHMP Novotný – nefunkční hlasovací zařízení

Opakované hlasování o zařazení bodu „Jednací a volební řád ZHMP“
PRO: 63
PROTI: 0
ZDR. 0
Bylo přijato.

Hlasování o zařazení bodu „Vystoupení občanů“
PRO: 63
PROTI: 0
ZDR. 0
Bylo přijato.

Hlasování o návrhu programu jako celku
PRO: 63
PROTI: 0
ZDR. 0
Bylo přijato.
S upraveným programem jednání byl vysloven souhlas.
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Hlasování o členech návrhového výboru:
předseda: Mgr. Dalibor Mlejnský
členové: Ing. Marie Kousalíková
Ing. Mgr. Miroslav Poche
Bc. František Adámek
Ing. Eva Vorlíčková
Mgr. Nataša Šturmová
Petr Šimůnek
tajemnicí výboru: JUDr. Lenka Danielisová, ředitelka odboru LEG MHMP
PRO: 63

PROTI: 0

ZDR. 0

Bylo přijato.
Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení.
Předsedající navrhl k nově zařazenému bodu „Vystoupení občanů“ přijmout ad hoc úpravu
Jednacího řádu ZHMP pro toto zasedání s tím, že by bylo umožněno vystoupení občanům hl.
m. Prahy a pro jejich vystoupení by byla stanovena lhůta 1 hodiny a délka jednoho vystoupení
2 minuty. Dále navrhl, aby jako první vystoupili představitelé petičního výboru, který připravil
k tomuto jednání petiční materiál s názvem petice „Listopadová výzva“.
V diskusi k programu jednání vystoupili:
člen ZHMP Štěpán – vznesl dotaz k možnosti vystoupení občanů nacházejících se před budovou
MHMP
člen ZHMP Vašíček – navrhl trvání diskuse 2 hodiny

Hlasování na prodloužení doby diskuse z 1 hodiny na 2 hodiny
PRO: 30
PROTI: 7
ZDR. 22
Nebylo přijato.
Hlasování o způsobu projednávání bodu „Vystoupení občanů“
PRO: 61
PROTI: 0
ZDR. 1
Bylo přijato.

Předsedající vyzval autory „Listopadové výzvy“, aby přednesli své vystoupení a uvedl, že čas tohoto
vystoupení se nezapočítává do času 1 hodiny.
V diskusi vystoupili: Olga Cieslerová, Václav Němec, Marek Jehlička. Autoři výzvy závěrem svého
vystoupení předali Zastupitelstvu hl.m. Prahy „Listopadovou výzvu“.
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Dalším vystupujícím v rámci diskuse byl poslanec (člen ZHMP) Šťastný.
Předseda klubu TOP 09 Hudeček – technická – požádal o přestávku na 15 minut pro jednání klubu a
zároveň vyzval ostatní předsedy klubů, aby se k jeho návrhu připojili
Hlasování o přestávce na 15 minut
Pro: 22 Proti: 4 Zdr. 17
Nebylo přijato.
(15,08 hodin - klub TOP 09 opustil jednání)
Dále v diskusi vystoupili občané:
Ing. Karel Berka – „Pražané za svá práva“, Josef Šafránek, poslanec PS PČR MUDr. Pavel Bém,
Ing. Šenarová – předsedkyně OS „Za naši budoucnost“,Jakub Horký, Ing. Jiří Válek – jednatel OS
„Žižkov nejen sobě a mluvčí přípravného výboru OS „Slušnost a dobré mravy“, Kristýna Opletalová –
studentka VŠ, Šárka Havlíčková, Filip Musil, JUDr. Václav Petrmichl, Marta Opletalová, Přemysl
Vacek, Aleš Kuběna, Katka Fárová, PhDr. Pavel Světlík, Dr. Petr Kubík, Radovan Rybák,
Petr Bergmann, Václav Luks, Marie Vaculíková, Michael Pokorný, Jiří Hedánek, Ondřej Koutský,
Kateřina Písačková, Stanislav Janovský, František Švarc - starosta MČ Praha – Vinoř.

Po ukončení bodu „Vystoupení občanů“ vyzval předsedající MUDr. Svoboda předsedu návrhového a
volebního výboru, aby se ujal slova k dalšímu bodu.
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Ke změně Jednacího řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy
TISK:
Z – 946
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 36

PROTI: 26

ZDRŽEL SE: 0

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 1/1
Předseda návrhového a volebního výboru Mlejnský navrhl nejdříve projednat volební řád a předal slovo
členovi ZHMP Vašíčkovi, který přítomné seznámil s pozměňovacími návrhy, které byly všem členům
ZHMP rozdány na stůl:
člen ZHMP Vašíček – uvedl následující doplnění:
„V čl. I, společná ustanovení, v odst. 1, bod 1 se doplňuje do textu: Ustavující zasedání
ZHMP (dále jen Zastupitelstva) volí postupně primátora hl. m. Prahy, náměstky primátora hl.
m. Prahy, další členy Rady a předsedy výborů. Volby se provádí tajným hlasováním. Jednalo
se o doplnění – „a předsedy výborů“.
- dále navrhl doplnit na konec bodu „3“ větu: „K představeným kandidátům se vede
rozprava“.
„do „I.“ doplnit odstavec 5 ve znění: “Volební a návrhový výbor dohlíží na tajnost
voleb. Do volební místnosti se vstupuje jednotlivě. Vstup s fotoaparáty a mobilními
telefony s fotoaparátem se nepřipouští“
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za čl. „IV“ navrhl vložit nový článek „V“ a stávající článek „V“ přečíslovat na „VI.“
Nový článek „V“ zněl: „Volba předsedů výborů“ s následujícím textem:
„1. Kandidáti na předsedu výborů hl. m. Prahy zapsaní na kandidátní listině mají právo
vystoupit se svým prohlášením v časovém limitu do tří minut.
2. Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla na hlasovacím lístku u toho
kandidáta, pro kterého člen zastupitelstva hlasuje. Neplatný je hlasovací lístek, na
kterém není zakroužkován žádný kandidát nebo na kterém je zakroužkován více než
jeden kandidát. Hlasovací lístek je člen zastupitelstva povinen osobně vložit do urny.
3. Návrhový a volební výbor provede sčítání hlasů. Zvolen je kandidát, který obdrží
hlasy nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. V případě, že žádný z kandidátů
neobdrží hlasy nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, uskuteční se druhé kolo voleb,
do něhož postupují dva kandidáti, kteří v prvním kole obdrželi největší počet hlasů. Postupuje
se obdobně jako při prvním kole“.
Pro: 29 Proti: 5 Zdr. 28
Nebylo přijato.
-

Poté se opět ujal slova předseda návrhového a volebního výboru.
V diskusi k předloženému návrhu vystoupil člen ZHMP Urban.
Předseda klubu ČSSD Slezák a předseda klubu ODS Blažek – požádali o přestávku na 15 minut pro
jednání klubu

Přestávka na jednání klubů do 16,45 hodin, poté následovalo prodloužení přestávky o dalších 15 minut.

Po ukončení přestávky předseda návrhového a volebního výboru Mlejnský udělil slovo členovi ZHMP
Březinovi.
Poté v diskusi vystoupili ještě členové ZHMP: Semelová, Vašíček, Hudeček, Šťastný, Poche,
Chudomelová, Tůma.
Hlasování o umožnění třetího vystoupení člena ZHMP Vašíčka
Pro: 55 Proti: 1 Zdr. 5
Bylo přijato.
Přestávka pro jednání návrhového a volebního výboru 17,20 – 17,40 hodin.
Po skončení přestávky předsedající Svoboda navrhl hlasování o prodloužení jednání po 19. hodině.
Pro: 61 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
Poté předsedající Svoboda předal opět slovo předsedovi návrhového a volebního výboru, který
přítomné informoval o průběhu a výsledku jednání výboru.
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členka ZHMP Semelová – za klub KSČM navrhla k Jednacímu řádu ZHMP – zařadit připomínky občanů
a členů ZHMP na začátek jednání ZHMP a k jednotlivým bodům programu navrhla následující pořadí:
1. Schválení programu
2. Volba návrhového výboru ZHMP
3. Vystoupení a připomínky občanů
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP
(hlasování neproběhlo, návrh byl předkladatelkou stažen)
člen ZHMP Vašíček – podal pozměňovací návrh v části VIII. čl. 26 „Dotazy, připomínky a podněty členů
ZHMP v odst. 1 změnit poslední 2 věty: „Ústní dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP jsou zařazeny
jako druhý bod každého jednání dne ZHMP v trvání 60 minut. Při vyčerpání všech přihlášek
k přednesení ústních dotazů, připomínek a podnětů členů ZHMP v době kratší než 60 minut jednacího
dne pokračuje zasedání podle schváleného programu jednání ZHMP.“ A dále „odst. 1“ doplnit za
poslední větu „Při nevyčerpání všech přihlášek k přednesení ústních dotazů, připomínek a podnětů
členů ZHMP v době 60 minut jednacího dne pokračuje zasedání podle schváleného programu jednání
ZHMP a bod Ústní dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP se přeruší a bude pokračovat jako
poslední bod jednacího dne ZHMP“.
Pro: 27 Proti: 4 Zdr. 31
Nebylo přijato.
člen ZHMP Březina navrhl změnu Jednacího řádu: „I. schvaluje změnu znění čl. 18 odst. 2 platného JŘ
ZHMP „Veřejným hlasováním se volí a odvolává primátor, náměstkové primátora, další členové Rady a
předsedové, místopředsedové a členové výborů ZHMP. Způsob veřejného hlasování určí
Zastupitelstvo“.
Pro: 34 Proti: 25 Zdr. 3
Bylo přijato.
Druhý návrh člena ZHMP Vašíčka – navrhl změnu Jednacího řádu ZHMP, a to v „čl. 12 odst. 3“ do
původního textu „O návrhu na přerušení projednávané věci podaném předsedou jednoho klubu
zastupitelstva podle předchozího odstavce………rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez předchozí
rozpravy“ doplnit text ve znění: „na dobu delší než 10 minut“
Pro: 29 Proti: 3 Zdr. 30
Nebylo přijato.
Usnesení bylo přijato pod č. 1/1.
Předseda návrhového a volebního výboru Mlejnský předal slovo předsedajícímu, který uvedl další bod.
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
K volbě primátora, náměstků primátora a členů Rady hlavního města Prahy na ustavujícím zasedání
Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 30.11.2010
TISK:
Z – 943
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 36

PROTI: 26

ZDRŽEL SE: 0

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 1/2
V diskusi vystoupili členové ZHMP: Hudeček, Březina, Tůma.
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Na diskusní příspěvek člena ZHMP Tůmy reagovala ředitelka odboru legislativního a právního MHMP
JUDr. Danielisová.
člen ZHMP Březina – navrhl doplnění původního textu usnesení novým textem ve znění: „pro toto
ustavující zasedání ZHMP se nepoužije volební řád schválený usnesením ZHMP č. 01/02 z
26.11.1998“
člen ZHMP Hudeček – požádal o přestávku na jednání klubu TOP 09.
Přestávka 18,03 – 18,20 hodin.
Po skončení přestávky předsedající Svoboda předal slovo předsedovi návrhového a volebního výboru
ZHMP.
Usnesení bylo přijato.
člen ZHMP Mgr. Mlejnský
K návrhu na volbu primátora hl.m. Prahy, náměstků primátora hl.m. Prahy a členů Rady hlavního města
Prahy
TISK:
Z – 918
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 1/3
Předseda návrhového a volebního výboru Mlejnský požádal zástupce jednotlivých politických klubů o
přednesení návrhů na primátora hl. m. Prahy.
Předseda klubu ODS Blažek navrhl na primátora hl. m. Prahy
pana doc. MUDr. Bohuslava Svobodu, CSc., který kandidaturu přijal.
Předseda klubu TOP 09 navrhl na primátora hl. m. Prahy pana doc. Ing. Zdeňka Tůmu, CSc., který
kandidaturu přijal.
Poté následovalo vystoupení kandidátů na primátora hl. m. Prahy v abecedním pořadí. Nejdříve
vystoupil doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a poté vystoupil doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.
V diskusi vystoupil člen ZHMP Liška, na jeho příspěvek reagoval doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Předseda návrhového a volebního výboru seznámil přítomné se způsobem volby, který byl schválen na
tomto jednání ZHMP.
Hlasování o kandidátovi na post primátora hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslavu Svobodovi, CSc.
Pro: 33 Proti: 27 Zdr. 2
Bylo přijato.
Primátorem hlavního města Prahy se stal doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
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Po svém zvolení primátorem hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. převzal od
MUDr. Pavla Béma historické primátorské insignie a přednesl svůj projev. Současně se oficiálně ujal
jako primátor hl. m. Prahy řízení dalšího jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Volba náměstků primátora hl. m. Prahy
Úvodem vystoupil předseda návrhového a volebního výboru Mlejnský a požádal zástupce politických
klubů o přednesení návrhu na post náměstka primátora hl. m. Prahy.
Předseda klubu ČSSD Slezák navrhl na náměstka primátora hl. m. Prahy pana Ing. Karla Březinu, který
svou kandidaturu přijal a poté přednesl své vystoupení.
V diskusi vystoupil člen ZHMP Hudeček. Na diskusní příspěvek reagoval Ing. Karel Březina.
Hlasování o kandidátovi na post náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Karlu Březinovi:
Pro: 36 Proti: 26 Zdr. 0
Bylo přijato.
Náměstkem primátora hl. m. Prahy byl zvolen Ing. Karel Březina.
Předseda návrhového a volebního výboru Mlejnský opět požádal zástupce politických klubů o
přednesení návrhu na post náměstka primátora hl. m. Prahy.
Předseda klubu ODS Blažek navrhl na post náměstka primátora hl. m. Prahy pana Josefa Noska, který
svou kandidaturu přijal a poté přednesl své vystoupení.
V diskusi vystoupili členové ZHMP: Hudeček, Štěpán. Na diskusní příspěvky reagoval Josef Nosek.
Hlasování o kandidátovi na post náměstka primátora hl. m. Prahy Josefu Noskovi:
Pro: 33 Proti: 23 Zdr. 6
Bylo přijato.
Náměstkem primátora hl. m. Prahy byl zvolen Josef Nosek.
Předseda návrhového a volebního výboru Mlejnský opět požádal zástupce politických klubů o
přednesení návrhu na post náměstka primátora hl. m. Prahy.
Předseda klubu ČSSD Slezák navrhl na post náměstka primátora hl. m. Prahy
pana Ing. Antonína Weinerta, CSc., který svou kandidaturu přijal a poté přednesl své vystoupení.
V diskusi vystoupil člen ZHMP Hudeček. Na diskusní příspěvek reagoval Ing. Antonín Weinert, CSc.
Hlasování o kandidátovi na post náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Antonínu Weinertovi:
Pro: 34 Proti: 24 Zdr. 3
Bylo přijato.
Náměstkem primátora hl. m. Prahy byl zvolen Ing. Antonín Weinert.
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Předseda návrhového a volebního výboru Mlejnský opět požádal zástupce politických klubů o
přednesení návrhu na post náměstka primátora hl. m. Prahy.
Předseda klubu ODS Blažek navrhl na post náměstka primátora hl. m. Prahy
pana Mgr. Ivana Kabického, který svou kandidaturu přijal a poté přednesl své vystoupení.
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Hudeček, Urban, Dlouhý. Na jejich vystoupení reagoval
Mgr. Ivan Kabický.
Hlasování o kandidátovi na post náměstka primátora hl. m. Prahy Mgr. Ivanu Kabickém
Pro: 33 Proti: 22 Zdr. 7
Bylo přijato.
Náměstkem primátora hl. m. Prahy byl zvolen Mgr. Ivan Kabický.
Po zvolení všech čtyř náměstků primátora HMP se ujal slova primátor hl. m. Prahy, který všem nově
zvoleným náměstkům poblahopřál k jejich zvolení.
Volba členů Rady HMP
Předseda návrhového a volebního výboru Mlejnský požádal zástupce politických klubů o přednesení
návrhu na post radního hl. m. Prahy.
Předseda klubu ČSSD Slezák navrhl na post radního hl. m. Prahy pana Petra Dolínka, který svou
kandidaturu přijal a poté přednesl své vystoupení.
V diskusi vystoupili členové ZHMP: Hudeček, Chudomelová, Počarovský, náměstek primátora Březina.
Na diskusní příspěvky reagoval pan Petr Dolínek.
Hlasování o kandidátovi na post radního hl. m. Prahy Petru Dolínkovi:
Pro: 33 Proti: 24 Zdr. 3
Bylo přijato.
Radním hl. m. Prahy byl zvolen Petr Dolínek.
Předseda návrhového a volebního výboru Mlejnský požádal zástupce politických klubů o přednesení
návrhu na post radního hl. m. Prahy.
Předseda klubu ODS Blažek navrhl na post radní hl. m. Prahy paní Aleksandru Udženija, která svou
kandidaturu přijala a poté přednesla své vystoupení.
V diskusi vystoupila členka ZHMP Chudomelová, na její vystoupení reagovala paní Aleksandra
Udženija.
Hlasování o kandidátce na post radní hl. m. Prahy Aleksandře Udženija:
Pro: 33 Proti: 23 Zdr. 5
Bylo přijato.
Radní hl. m. Prahy byla zvolena Aleksandra Udženija.
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Předseda návrhového a volebního výboru Mlejnský požádal zástupce politických klubů o přednesení
návrhu na post radního hl. m. Prahy.
Předseda klubu ČSSD Slezák navrhl na post radního hl. m. Prahy pana Mgr. Lukáše Kauckého, který
svou kandidaturu přijal a poté přednesl své vystoupení.
V diskusi vystoupili členové ZHMP: Liška, Novotný, Hurda. Na diskusní příspěvky reagoval
pan Mgr. Lukáš Kaucký.
Hlasování o kandidátovi na post radního hl. m. Prahy Mgr. Lukáši Kauckém:
Pro: 33 Proti: 21 Zdr. 7
Bylo přijato.
Radním hl. m. Prahy byl zvolen Mgr. Lukáš Kaucký.
Předseda návrhového a volebního výboru Mlejnský požádal zástupce politických klubů o přednesení
návrhu na post radního hl. m. Prahy.
Předseda klubu ODS Blažek navrhl na post radního hl. m. Prahy pana Radka Lohynského, který svou
kandidaturu přijal a poté přednesl své vystoupení.
Hlasování o kandidátovi na post radního hl. m. Prahy Radku Lohynském:
Pro: 33 Proti: 18 Zdr. 6
Bylo přijato.
Radním hl. m. Prahy byl zvolen Radek Lohynský.
Předseda návrhového a volebního výboru Mlejnský požádal zástupce politických klubů o přednesení
návrhu na post radního hl. m. Prahy.
Předseda klubu ČSSD Slezák navrhl na post radního hl. m. Prahy pana Ing. Lukáše Plachého, který
svou kandidaturu přijal a poté přednesl své vystoupení.
V diskusi vystoupila členka ZHMP Chudomelová, na její diskusní příspěvek reagoval
pan Ing. Lukáš Plachý.
Hlasování o kandidátovi na post radního hl. m. Prahy Ing. Lukáši Plachém:
Pro: 33 Proti: 23 Zdr. 4
Bylo přijato.
Radním hl. m. Prahy byl zvolen Ing. Lukáš Plachý.
Předseda návrhového a volebního výboru Mlejnský požádal zástupce politických klubů o přednesení
návrhu na post radního hl. m. Prahy.
Člen ZHMP Šťastný - za klub ODS - navrhl na post radního hl. m. Prahy
pana doc. Ing. Zdeňka Tůmu, CSc.
V rámci diskuse vystoupili: primátor hl. m. Prahy, náměstek primátora Březina. Tůma.
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Předseda klubu ČSSD Slezák a předseda klubu ODS Blažek – požádali o přestávku na jednání klubů
15 minut.

Přestávka do 20,30 hodin.

Po skončení přestávky předsedající primátor hl. m. Prahy předal slovo předsedovi návrhového a
volebního výboru. Poté se opět ujal slova primátor hl. m. Prahy, který navrhl radním hl. m. Prahy pana
MUDr. Borise Šťastného, který svou kandidaturu přijal s tím, že den po svém zvolení na tuto funkci
rezignuje. Svoji rezignaci zdůvodnil tím, že dle zákona je třeba zvolit všech 11 členů Rady HMP, aby se
nově zvolení členové Rady hl. m. Prahy mohli ujmout svých funkcí.

V diskusi vystoupili členové ZHMP: Tůma, Šťastný, Vašíček. Na příspěvek reagoval MUDr. Boris
Šťastný.

Hlasování o kandidátovi na post radního hl. m. Prahy MUDr. Borisi Šťastným:
Pro: 33 Proti: 27 Zdr. 2
Bylo přijato.

Radním hl. m. Prahy byl zvolen MUDr. Boris Šťastný.

Po ukončení voleb Rady HMP předsedající primátor hl. m. Prahy vyhlásil přestávku na 15 minut a
svolal nově zvolenou Radu HMP na její první jednání.
Přestávka do 21.20 hodin.
Po skončení přestávky předsedající náměstek primátora Březina navrhl procedurální návrh. Rada HMP
projednala na svém prvním zasedání, které se konalo tento den, materiál Z- 944 s názvem:
„K návrhu rozpočtového provizoria vlastního hl. m. Prahy na rok 2011, k dotačním vztahům k
městským částem hl. m. Prahy na rok 2011 a ke vztahům hl. m. Prahy k příspěvkovým organizacím
hl. m. Prahy na rok 2011“ a Rada HMP navrhla tento materiál zařadit na program tohoto jednání
ZHMP jako bod poř. č. 11.
Hlasování o zařazení tisku Z - 944
Pro: 35 Proti: 7 Zdr. 17
Bylo přijato.
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Bod. „Výbory Zastupitelstva hlavního města Prahy“
náměstek primátora Březina
Ke způsobu volby předsedů a členů výborů Zastupitelstva hl. m. Prahy
TISK:
Z – 947
USNESENÍ ČÍSLO: 1/4

PŘIJATO

náměstek primátora Březina
K výborům Zastupitelstva hlavního města Prahy
TISK:
Z – 919
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 62

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 1/5
Úvodem předsedající náměstek primátora Březina přednesl návrh na zřízení následujících výborů
ZHMP: „výbor finanční ZHMP s počtem členů 13, výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP s
počtem členů 9, výbor pro legislativu a bezpečnost ZHMP s počtem členů 9, výbor pro
dopravu ZHMP s počtem členů 9, výbor pro územní plán ZHMP s počtem členů 9, výbor pro
bydlení ZHMP s počtem členů 9, výbor pro zdravotnictví ZHMP s počtem členů 9, výbor pro
sociální politiku ZHMP s počtem členů 9, výbor pro hospodářskou politiku a informatiku
ZHMP s počtem členů 9, výbor pro infrastrukturu ZHMP s počtem členů 9, výbor pro
veřejnou správu, EU fondy a protikorupční opatření ZHMP s počtem členů 9, výbor pro
kulturu ZHMP s počtem členů 9, výbor pro zahraniční vztahy a cestovní ruch ZHMP s počtem
členů 9, výbor pro životní prostředí ZHMP s počtem členů 9, výbor pro volný čas, sport,
cyklostezky a výstavnictví ZHMP s počtem členů 9, výbor kontrolní ZHMP s počtem členů
11“
V diskusi vystoupil člen ZHMP Novotný.
člen ZHMP Novotný – pozměňovací návrh - navrhl ještě zřidit „výbor mediální“ s počtem členů 9
Pro: 29 Proti: 3 Zdr. 30
Nebylo přijato.
Předsedající náměstek primátora Březina seznámil s návrhem usnesení, jehož součástí bylo i zrušení
následujících výborů ZHMP zřízených usnesením ZHMP č. 1/3 ze dne 30. 11. 2006: výbor
finanční, výbor kontrolní, výbor pro výchovu a vzdělávání, výbor infrastruktury, výbor
hospodářské politiky, výbor zahraniční, výbor ochrany památek a cestovního ruchu, výbor pro
kulturu a volný čas, výbor bezpečnostní, výbor životního prostředí, výbor územního rozvoje,
výbor dopravy, výbor sociální, výbor zdravotní, výbor informatiky a veřejné správy, výbor
Evropských fondů a výbor bytové politiky ZHMP“
Hlasování o zrušení a zřízení výborů ZHMP:
Pro: 50 Proti: 0 Zdr. 11
Bylo přijato.
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Způsob volby předsedů a členů výborů ZHMP
V diskusi vystoupil člen ZHMP Hudeček.
Náměstek primátora Březina seznámil přítomné s průběhem a způsobem volby předsedů a členů
výborů ZHMP. Uvedl, že způsob veřejné volby předsedů a členů výborů ZHMP bude následující:
„Volbu řídí předseda návrhového a volebního výboru. Návrhy na kandidáty do těchto funkcí
se podávají na vyzvání předsedy návrhového a volebního výboru písemně při jednání. Návrhy
na kandidáty pro jednotlivé funkce mohou podávat kluby členů Zastupitelstva hl.m. Prahy.
Následně přistoupí Zastupitelstvo hl. m. Prahy k volbě. Voleni jsou předsedové výborů
samostatně v jednom bloku tak, jak byli navrženi; členové výboru se volí rovněž samostatně v
jednom bloku. V případě, že je navržen stejný počet kandidátů jako je počet členů výboru,
může být hlasováno v jednom bloku o všech kandidátech najednou. Je-li navrženo více
kandidátů, než je počet členů výboru, hlasuje se jmenovitě o každém kandidátu zvlášť. Volba
proběhne prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení“ Dále náměstek primátora
Březina uvedl, že členové a členky Zastupitelstva hl. m. Prahy mohou hlasovat v každé volbě
pro maximální počet členů příslušného výboru a volba na konkrétní výbor končí v okamžiku,
kdy jsou zvoleni všichni členové tohoto výboru. O dalších návrzích se již nehlasuje.“
Hlasování o způsobu volby předsedů a členů výborů ZHMP:
Pro: 60 Proti: 0 Zdr. 1
Bylo přijato.
Předsedající náměstek primátora Březina udělil slovo předsedovi návrhového a volebního výboru
ZHMP, který vyzval předsedy klubů o dodání písemných návrhů na obsazení postů předsedů výborů
ZHMP. Předsedající náměstek primátora Březina vyhlásil přestávku na 5 minut. Poté předsedající
náměstek primátora Březina opět udělil slovo předsedovi návrhového a volebního výboru ZHMP, který
přítomné seznámil s navrženými kandidáty na posty jednotlivých předsedů výborů ZHMP. Navržení
kandidáti se poté vyjádřili jednotlivě ke svým kandidaturám.
Hlasování o navržených kandidátech na předsedy výborů ZHMP:
Výbor finanční ZHMP- návrh na zvolení JUDr. Petra Hulinského, Ph.D. předsedou tohoto výboru
Pro: 36 Proti: 21 Zdr. 5
Bylo přijato.

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP - návrh na zvolení Ing. Marie Kousalíkové předsedkyní
tohoto výboru
Pro: 37 Proti: 15 Zdr. 10
Bylo přijato.

Výbor pro legislativu a bezpečnost ZHMP - návrh na zvolení JUDr. Rudolfa Blažka předsedou
tohoto výboru
Pro: 43 Proti: 11 Zdr. 8
Bylo přijato.
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Výbor pro dopravu ZHMP- návrh na zvolení Petra Hány předsedou tohoto výboru
Pro: 39 Proti: 11 Zdr. 12
Bylo přijato.
členka ZHMP Vorlíčková – technická – v případě dvou kandidátů požádala o osobní prezentaci
navržených kandidátů

Výbor pro územní plán ZHMP- návrh na zvolení JUDr. Ing. Miroslava Ludvíka, MBA předsedou
výboru
- návrh na zvolení Dr.-Ing. Milana Urbana předsedou výboru (nehlasováno)
V abecedním pořadí se kandidáti JUDr. Ing. Miroslav Ludvík, MBA a Dr.-Ing. Milan Urban představili.
Hlasování k návrhu na zvolení JUDr. Ing. Miroslava Ludvíka, MBA předsedou výboru
Pro: 33 Proti: 25 Zdr. 4
Bylo přijato.

Výbor pro bydlení ZHMP- návrh na zvolení Romana Petruse předsedou tohoto výboru
Pro: 38 Proti: 5 Zdr. 18
Bylo přijato.

Výbor pro zdravotnictví ZHMP- návrh na zvolení MUDr. Borise Šťastného předsedou tohoto výboru
- návrh na zvolení doc. Ing. Mgr. Martina Dlouhého, Dr., MSc. předsedou výboru
V abecedním pořadí se kandidáti doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. a MUDr. Boris Šťastný
představili.
Hlasování k návrhu na zvolení doc. Ing. Mgr. Martina Dlouhého, Dr., MSc. předsedou výboru
Pro: 26 Proti: 12 Zdr. 23
Nebylo přijato.
Hlasování k návrhu na zvolení MUDr. Borise Šťastného předsedou tohoto výboru
Pro: 34 Proti: 24 Zdr. 4
Bylo přijato.

Výbor pro sociální politiku ZHMP - návrh na zvolení JUDr. Lenky Teska Arnoštové, Ph.D.
předsedkyní tohoto výboru
Pro: 38 Proti: 2 Zdr. 22
Bylo přijato.
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Výbor pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP- návrh na zvolení Ing. Jiřího Nouzy
předsedou tohoto výboru
- návrh na zvolení Ing. Milana Richtera předsedou tohoto výboru
V abecedním pořadí se kandidáti Ing. Jiří Nouza a Ing. Milan Richter představili.
Hlasování k návrhu na zvolení Ing. Jiřího Nouzy předsedou výboru
Pro: 26 Proti: 10 Zdr. 26
Nebylo přijato.
Hlasování k návrhu na zvolení Ing. Milana Richtera předsedou tohoto výboru
Pro: 33 Proti: 25 Zdr. 3
Bylo přijato.

Výbor pro infrastrukturu ZHMP- návrh na zvolení Ing. Pavla Klegy předsedou tohoto výboru
Pro: 35 Proti: 19 Zdr. 8
Bylo přijato.
Výbor pro veřejnou správu, EU fondy a protikorupční opatření ZHMP – návrh na zvolení
Ing. Gabriely Kloudové, MBA předsedkyní tohoto výboru
Pro: 38 Proti: 5 Zdr. 18
Bylo přijato.
Výbor pro kulturu ZHMP - návrh na zvolení Jiřího Lišky předsedou tohoto výboru
- návrh na zvolení Bc. Ondřeje Pechy předsedou tohoto výboru
Kandidát Bc. Ondřej Pecha se krátce představil.
Hlasování k návrhu na zvolení Jiřího Lišky předsedou tohoto výboru
Pro: 25 Proti: 24 Zdr. 13
Nebylo přijato.
Hlasování k návrhu na zvolení Bc. Ondřeje Pechy předsedou tohoto výboru
Pro: 34 Proti: 23 Zdr. 4
Bylo přijato.
Výbor pro zahraniční vztahy a cestovní ruch ZHMP - návrh na zvolení Mgr. Jana Kalouska
předsedou tohoto výboru
-návrh na zvolení Ing. Václava Novotného předsedou tohoto výboru (nehlasováno)
Kandidát Ing. Václav Novotný se krátce představil.
Hlasování k návrhu na zvolení Mgr. Jana Kalouska předsedou tohoto výboru
Pro: 34 Proti: 19 Zdr. 8
Bylo přijato.
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Výbor pro životní prostředí ZHMP - návrh na zvolení Andrey Vlásenkové předsedkyní tohoto výboru
Pro: 38 Proti: 5 Zdr. 18
Bylo přijato.

Výbor pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví ZHMP- návrh na zvolení Mgr. Petra Břízy
předsedou tohoto výboru
Pro: 57 Proti: 0 Zdr. 5
Bylo přijato.

Výbor kontrolní ZHMP - návrh na zvolení RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. předsedou tohoto výboru
- návrh na zvolení JUDr. Lubomíra Ledla předsedou tohoto výboru
V abecedním pořadí se kandidáti RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. a JUDr. Lubomír Ledl krátce
představili.
Primátor hl. m. Prahy požádal o přestávku na 10 minut. Ve 22.16 hod. následovala přestávka.
Po ukončení přestávky předsedající náměstek primátora Březina požádal předsedu návrhového a
volebního výboru ZHMP, aby přítomné provedl hlasováním o předsedovi kontrolního výboru ZHMP.
Hlasování k návrhu na zvolení RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. předsedou kontrolního výboru
Pro: 25 Proti: 1 Zdr. 35
Nebylo přijato.
Hlasování k návrhu na zvolení JUDr. Lubomíra Ledla předsedou kontrolního výboru
Pro: 8 Proti: 32 Zdr. 22
Nebylo přijato.
Předsedající náměstek primátora Březina požádal o předložení nových návrhů na předsedu
kontrolního výboru ZHMP.
Předseda klubu TOP 09 Hudeček – požádal o přestávku pro jednání klubu. K vyhlášení přestávky se
připojili i předsedové všech ostatních klubů. Přestávka od 22,38 hodin na 15 minut. Poté byla
prodloužena o dalších 5 minut do 22,59 hodin.
Předsedající náměstek primátora Březina navrhl změnit rozhodnutí pro případ kontrolního výboru
ZHMP, a to následovně: „ZHMP schvaluje způsob veřejné volby místopředsedů kontrolního výboru
ZHMP takto: „„Volbu řídí předseda návrhového a volebního výboru. Návrhy na kandidáty do
této funkce se podávají na vyzvání předsedy návrhového a volebního výboru písemně při
jednání. Návrhy na kandidáty pro jednotlivé funkce mohou podávat kluby členů Zastupitelstva
hl.m. Prahy. Členky a členové ZHMP vysloví s kandidaturou souhlas. Poté následuje
rozprava. Následně přistoupí Zastupitelstvo hl. m. Prahy k volbě.
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Voleni jsou dva místopředsedové výboru v abecedním pořadí tak, jak byli navrženi. Členové a
členky ZHMP mohou hlasovat v každé volbě pro maximálně dva kandidáty na místopředsedy
kontrolního výboru. Volba končí v okamžiku, kdy jsou zvoleni dva místopředsedové
kontrolního výboru nebo je hlasování o všech kandidátech, kterou jsou navrženi – dva
způsoby ukončení této volby“.
Hlasování o způsobu volby místopředsedů kontrolního výboru ZHMP:
Pro: 60 Proti: 0 Zdr. 1
Bylo přijato.
Předsedající náměstek primátora Březina požádal předsedy zastupitelských klubů, aby předali návrhy
na post místopředsedů kontrolního výboru ZHMP předsedovi návrhového a volebního výboru ZHMP.
Předseda návrhového a volebního výboru ZHMP poté konstatoval, že obdržel dva písemné návrhy na
post místopředsedy kontrolního výboru ZHMP.
Za klub TOP 09 byl navržen doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc.
Hlasování o navrženém místopředsedovi kontrolního výboru ZHMP za klub TOP 09
Pro: 58 Proti: 0 Zdr. 3
Bylo přijato.
Za klub KSČM byl navržen místopředsedou kontrolního výboru ZHMP JUDr. Lubomír Ledl.
Hlasování o navrženém místopředsedovi kontrolního výboru ZHMP za klub KSČM
Pro: 33 Proti: 6 Zdr. 22
Bylo přijato.

Volby členů výborů ZHMP
Předsedající náměstek primátora Březina udělil slovo předsedovi návrhového a volebního výboru
ZHMP. Návrhy na členy výborů byly předány předsedovi návrhového a volebního výboru ZHMP, který
seznámil s jednotlivými jmény přítomné:
1. výbor finanční ZHMP – navržení členové

Mgr. Dalibor Mlejnský
Ing. Gabriela Kloudová, MBA
Andrea Vlásenková
Pavel Hurda
Ing. Jiří Nouza
doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr.,MSc.
Ing. Jiří Pařízek
Ing. Michal Štěpán
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
Ing. Lukáš Plachý
Petr Šimůnek
Samostatné hlasování o složení výboru finančního ZHMP
Pro: 62 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
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člen ZHMP Poche – technická – požádal o hlasování o všech výborech en bloc, kde je stejný počet
členů a kandidátů
2. výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP - navržení členové

David Zelený
Andrea Vlásenková
Mgr. Albert Kubišta
Mgr. Ludmila Štvánová
Mgr. Nataša Šturmová
Jan Slezák
Mgr. Jiří Dienstbier ml.
Mgr. Marta Semelová

3. výbor pro legislativu a bezpečnost ZHMP– navržení členové

Petr Hána
Mgr. Ivan Kabický
Mgr. Petr Trombik
Jiří Vávra
Mgr. Lukáš Manhart
Daniel Hodek
Jan Slezák
JUDr. Lubomír Ledl
4. výbor pro dopravu ZHMP– navržení členové

Josef Nosek
Mgr. Jan Kalousek
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
Ing. Jiří Pařízek
Ing. Věra Šturmová
Ing. Antonín Weinert, CSc.
Mgr. Lukáš Kaucký
Petr Šimůnek

5. výbor pro územní plán ZHMP – navržení členové

Pavel Hurda
Radek Lohynský
Mgr. Dalibor Mlejnský
Dr.-Ing. Milan Urban
Ing. Milan Effenberk Růžička
JUDr. Helena Chudomelová
Ing. Mgr. Miroslav Poche
Petr Šimůnek
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6. výbor pro bydlení ZHMP ZHMP – navržení členové

Ing. Marie Kousalíková
Ing. Pavel Klega
Mgr. Dalibor Mlejnský
Mgr. Ludmila Štvánová
MUDr. Iveta Borská
Mgr. Lukáš Manhart
Ing. Antonín Weinert, CSc.
Mgr. Marta Semelová

7. výbor pro zdravotnictví ZHMP– navržení členové

Aleksandra Udženija
Ing. Milan Richter
MUDr. Iveta Borská
doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B.
Mgr. Ondřej Počarovský
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

8. výbor pro sociální politiku ZHMP– navržení členové

Mgr. Ivan Kabický
Radek Lohynský
Aleksandra Udženija
Mgr. Ondřej Počarovský
Mgr. Nataša Šturmová
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B.
Mgr. Lukáš Kaucký
Mgr. Marta Semelová

9. výbor pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP– navržení členové

Ing. Pavel Klega
Ing. Vladimír Schmalz
Ing. Jan Vašíček
Ing. Eva Vorlíčková
Ing. Jiří Nouza
Jiří Vávra
Petr Dolínek
Ing. Mgr. Miroslav Poche
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10. výbor pro infrastrukturu ZHMP – navržení členové

Mgr. Ivan Kabický
JUDr. Rudolf Blažek
Ing. Věra Šturmová
Mgr. Petr Trombik
Ing. Jan Vašíček
Ing. Jiří Pařízek
Ing. Karel Březina
Daniel Hodek
11. výbor pro veřejnou správu, EU fondy a protikorupční opatření ZHMP – navržení členové

Josef Nosek
Radek Lohynský
Ing. Jan Vašíček
Ing. Eva Vorlíčková
JUDr. Helena Chudomelová
Mgr. Jiří Dientsbier ml.
Ing. Karel Březina
JUDr. Lubomír Ledl

12. výbor pro kulturu ZHMP– navržení členové

Mgr. Jan Kalousek
Mgr. Petr Bříza
Jiří Liška
Mgr. Albert Kubišta
Mgr. Ludmila Štvánová
Ing. Václav Novotný
Roman Petrus
Bc. František Adámek
Samostatné hlasování o složení výboru pro kulturu ZHMP
Pro: 62 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.

13. výbor pro zahraniční vztahy a cestovní ruch ZHMP – navržení členové

Bc. Ondřej Pecha
MUDr. Boris Šťastný
Mgr. Albert Kubišta
Dr.-Ing. Milan Urban
Ing. Václav Novotný
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B.
Daniel Hodek
Mgr. Lukáš Kaucký
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14. výbor pro životní prostředí ZHMP – navržení členové

David Zelený
Ing. Gabriela Kloudová, MBA
Ing. Pavel Richter
Mgr. Nataša Šturmová
Mgr. Petr Trombik
Jiří Liška
Roman Petrus
Bc. František Adámek

15. výbor pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví ZHMP – navržení členové

Aleksandra Udženija
Ing. Marie Kouslíková
JUDr. Monika Krobová Hášová
Mgr. Lukáš Manhart
Ing. Pavel Richter
JUDr. Helena Chudomelová
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.
Petr Dolínek

16. výbor kontrolní ZHMP – navržení členové

Ing. Vladimír Schmalz
Ing. Milan Richter
Petr Hána
MUDr. Monika Krobová Hášová
MUDr. Iveta Borská
Ing. Michal Štěpán
Jan Slezák
Petr Dolínek

V diskusi vystoupili členové ZHMP: Štvánová, Hudeček, Pecha.

člen ZHMP Pecha – navrhl hlasovat o kandidátech kulturního výboru ZHMP jmenovitě (návrh stažen)

Usnesení bylo přijato.
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náměstek primátora Březina
K návrhu na stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva hl.m. Prahy

TISK:

Z – 920

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 37

PROTI: 12

ZDRŽEL SE: 13

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 1/6
Úvodem předsedající náměstek primátora Březina uvedl, že dle návrhu jsou dlouhodobě uvolněnými
členy ZHMP: primátor HMP, 4 náměstci primátora HMP, 5 dalších členů Rady HMP – s výjimkou 11.
člena Rady HMP (MUDr. Šťastného).
Předseda klubu ČSSD Slezák – navrhl uvolněným členem ZHMP předsedu výboru pro bydlení ZHMP
Předseda klubu ODS Blažek – navrhl uvolněnými členy ZHMP předsedy následujících výborů ZHMP: pro

výchovu a vzdělávání, pro dopravu, pro zahraniční vztahy a cestovní ruch, pro veřejnou správu, EU
fondy a protikorupční opatření.
V diskusi vystoupili členové ZHMP: Tůma, Blažek, Vorlíčková, Štěpán. Na diskusní příspěvky reagoval ředitel
MHMP Ing. Martin Trnka.

člen ZHMP Hudeček – požádal o opravu hlasování na „zdržel se“
Předsedající náměstek primátora Březina – navrhl text usnesení doplnit o úkol primátorovi HMP
s textem: „předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh na zřízení výboru ZHMP pro národnostní menšiny
včetně návrhu na jeho předsedu, místopředsedy, další členy a tajemníka ve složení, jak je požadováno
ustanovením § 78, odst. 2 zákona č. 131/200 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Termín: 24. 2. 2011“
Pro: 60 Proti: 0 Zdr. 1
Bylo přijato.

Náměstek primátora Březina – vznesl dotaz na ředitele MHMP Ing. Trnku k volbě tajemníků výborů
ZHMP. Ředitel MHMP informoval, že tajemníci výborů ZHMP se volí z řad zaměstnanců hlavního
města Prahy zařazených do Magistrátu hl. m. Prahy.
Náměstek primátora Březina uvedl, že na příštím zasedání ZHMP proběhne volba tajemníků nově
zřízených výborů ZHMP.
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primátor hl. m. Prahy Svoboda
K návrhu rozpočtového provizoria vlastního hl. m. Prahy na rok 2011, k dotačním vztahům k městským
částem hl. m. Prahy na rok 2011 a ke vztahům hl. m. Prahy k příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy
na rok 2011
TISK:
Z – 944
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 32

PROTI: 17

ZDRŽEL SE: 10

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 1/7
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy, který v rámci svého úvodního slova sdělil, že z návrhu usnesení
na str. 2 v čl. „IV. zmocňuje 1. Radu HMP…“ se vypouští bod s textem „2. schvalovat v jednotlivých
případech rozpočtová opatření………….pro jeho předklad v Zastupitelstvu hl. m. Prahy“

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Hulinský, Tůma, Štěpán, Hána, Hodek.

člen ZHMP Tůma – navrhl, aby byl materiál stažen.
Pro: 30 Proti: 18 Zdr. 11
Nebylo přijato
.
S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas.

Poslední bod „Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP“ byl bez příspěvků, proto předsedající
náměstek primátora Březina projednávání bodu ukončil.

Závěrem ustavujícího zasedání ZHMP vystoupil primátor hl. m. Prahy. Po vystoupení
primátora hl. m. Prahy předsedající náměstek primátora Březina zakončil jednání v 23,56 hodin.
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Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto zasedání
Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Přijatá usnesení ZHMP č. 1/1 až č. 1/7 jsou součástí tohoto zápisu.

doc. MUDr. Bohuslav S v o b o d a, CSc.
primátor hl. m. Prahy

Ověřovatelé zápisu:

Andrea V l á s e n k o v á

Ing. Michal Š t ě p á n

Zapsala: Jana Soběslavská

