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ZZZZ    ÁÁÁÁ    PPPP    IIII    SSSS    
z 3.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,   

které se konalo dne 20. ledna 2011 
od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice  

 

  Dle prezence bylo přítomno: 

      61 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 3 poslanci PSP ČR) 
      23 zástupců městských částí hl. m. Prahy 

                                         ředitel MHMP 
                                                          22 ředitelů a zástupců odborů MHMP 
           15 ředitelů organizací 
                                                         22 zástupců tisku 
             4 hosté  
              
CELKEM přítomných:   148 osob  
                                                                                                    

 
OMLUVENI: 

         Mgr. Petr Bříza 
Mgr. Ondřej Počarovský 
JUDr. Helena Chudomelová – 
na dopolední část jednání  
Mgr. Jiří Dienstbier –  
od13.30 hod.  
Mgr. Ludmila Štvánová –  
omluvena po 12.30 hod.  

 
 
        3. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy zahájil primátor hl. m. Prahy  
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v 9,23 hodin. 

  
        Ověřením zápisu byli pověřeni Ing. Michal Štěpán a JUDr. Lubomír Ledl. 

 
Hlasování o členech návrhového výboru:                                                                                                 
předseda:  Mgr. Dalibor Mlejnský 
členové:     Ing. Marie Kousalíková 
                  Bc. František Adámek 
                  JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. 
                  Ing. Eva Vorlíčková 
                  Mgr. Nataša Šturmová  
                  Petr Šimůnek 
 
tajemnicí výboru:   JUDr. Lenka Danielisová, ředitelka odboru LEG MHMP 
 
PRO:   60 PROTI: 0 ZDR. 0  

Bylo přijato. 
Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. 
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Předsedající primátor hl .m. Prahy – navrhl jako člen ZHMP přijmout ad hoc úpravu Jednacího řádu 
ZHMP pro toto zasedání, která by měla zaručit možnost občanům hl. m. Prahy vystoupit na tomto 
zasedání se svými podněty, názory a připomínkami, a to v rámci jednotlivých bodů tohoto jednání. 
Navrhovaná úprava Jednacího řádu ZHMP byla totožná s příslušnými pasážemi návrhu nového 
Jednacího řádu, jak byl pro toto zasedání předložen. Primátor hl. m. Prahy navrhl nahradit dosavadní 
znění čl. 8, odst. 10, novým zněním: 
 „Občané hl. m. Prahy, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy ZHMP, mohou na zasedání 
ZHMP vyjadřovat svá stanoviska, a to vždy po úvodním slovu předkladatele materiálu. Vystoupení 
může trvat nejvýše 3 minuty.“ 
  
člen ZHMP  Vašíček – technická –  vznesl dotaz, zda by neměl nejdříve složit slib nový člen ZHMP – na 
jeho dotaz reagovali: primátor hl. m. Prahy, předseda výboru finančního ZHMP Hulinský, ředitelka 
odboru LEG MHMP. 
 
Hlasování o navržené úpravě Jednacího řádu ZHMP pro toto zasedání – vystoupení občanů HMP 
PRO:  61 PROTI:  0   ZDR.   0   

Bylo přijato. 
 

Předsedající   primátor  hl. m. Prahy  dále uvedl, že členové ZHMP do   svých   schránek a  současně 
e-mailem obdrželi návrh  programu jednání, který odsouhlasila Rada HMP  na svém  jednání      dne 
11. 1. 2011.  
 
Řízení schůze převzal I. náměstek primátora Březina.  
V diskusi o programu jednání vystoupili:  
primátor hl. m. Prahy, Hudeček, P. Richter, Urban, radní Udženija, Vašíček, Semelová, Mlejnský, radní 
Lohynský, předsedkyně výboru pro životní prostředí Vlásenková. 
 
předseda klubu ODS Blažek a předseda klubu ČSSD Slezák – požádali o přestávku na 15 minut 
  
Předsedající primátor hl. m. Prahy vyhlásil v 9,59 hodin přestávku na 15 minut. 
 
Po skončení přestávky předsedající primátor hl. m. Prahy uvedl, že pokračuje bod diskuse k návrhu 
programu jednání, ve které vystoupili tito členové ZHMP: Nouza, Hudeček, náměstek primátora 
Kabický, Semelová, Mlejnský. 
 
Předseda návrhového výboru ZHMP Mlejnský seznámil přítomné před hlasováním o jednotlivých 
návrzích s aktuálním zněním jednacího řádu. Uvedl, že „čl. 6 – program jednání, odst. 1, říká: Návrh 
programu jednání zastupitelstva stanoví a předkládá zastupitelstvu ke schválení rada. Každý člen 
zastupitelstva má právo tento návrh programu doplnit svými návrhy. To neplatí pro návrhy týkající se 
majetkoprávních úkonů, pro něž platí speciální odst. 3.“  Dále předseda návrhového výboru ZHMP 
Mlejnský uvedl, že žádný takový bod na toto jednání zařazen není. Poté dále předseda návrhového 
výboru ZHMP Mlejnský sdělil, že: „Odst. 2. Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jen o věcech, 
které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas. Odst. 3 se 
netýká dnešních bodů. K bodu č. 2. Primátor sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení. O něm či 
o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. Dále předseda návrhového výboru ZHMP 
Mlejnský sdělil, že všechny předložené návrhy, ať návrhy, které se týkaly doplnění programu jednání 
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nebo návrhy směřující ke stažení jednotlivých bodů, se budou hlasovat jednotlivě, jak byly předneseny 
v opačném pořadí.“ 
  
Hlasování o jednotlivých podaných návrzích k návrhu programu jednání ZHMP: 
 
Přejmenování bodu „k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP“ na „Výbory 
ZHMP“     (TOP 09) 
PRO: 28 PROTI:  2  ZDR.  27   

Nebylo přijato. 
 
Stažení tisku poř. č. 16/1 - Z – 689 z programu jednání    (TOP 09) 
PRO: 28 PROTI: 6 ZDR.  26   

Nebylo přijato. 
 
Stažení tisku poř. č. 14 – Z- 793    (TOP 09 a radní  Udženija se ztotožnila) 
PRO: 49 PROTI:  0  ZDR.  0  

Bylo přijato. 
 
Stažení tisku poř. č.  9. - Z – 808   (TOP 09) 
PRO: 28 PROTI:  4  ZDR.  29 

Nebylo přijato. 
 
Návrh členky ZHMP Semelové – zařazení „Informace primátora HMP o zajištění zdravotní péče na 
území hl. m. Prahy“ – členka ZHMP Semelová svůj návrh stáhla 
 
Zařazení bodu „Informativní zpráva o stavu jednání k probíhajícímu výběrovému řízení na 
modernizaci a rekonstrukci ÚČOV Praha na Císařské louce“ za bod č. 1      (TOP 09) 
PRO: 29 PROTI:  7 ZDR. 25  

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu programu jako celku  
PRO: 36 PROTI:  11  ZDR. 14   

Bylo přijato. 
 

S upraveným programem jednání byl vysloven souhlas. 
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Bod 1. Složení slibu člena Zastupitelstva hl. m. Prahy 
 
Úvodem primátor hl. m. Prahy seznámil přítomné s tím, že dne 30. 12. 2010 mu byla doručena 
rezignace pana  Petra  Dodala  na   funkci  člena  ZHMP ze   zdravotních  důvodů  ke  dni  29. 12. 
2010. Dále primátor hl. m. Prahy sdělil, že Rada HMP vzala na vědomí usnesením č. 48 ze dne 18. 1. 
2011 zánik mandátu člena ZHMP dnem 30. 12. 2010. V souladu s ustanovením § 56, odst. 2, zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, se dnem 31. 12. 2010 stal 
členem ZHMP Mgr. Roman Vaculka, náhradník kandidátní listiny volební strany TOP 09. 
 Poté požádal primátor hl. m. Prahy pana Mgr. Romana Vaculku, aby se přítomným představil a 
předstoupil před předsednictvo ke složení slibu. Dále požádal předsedu návrhového výboru, aby 
předstoupil k řečnickému pultu a přečetl text slibu. Poté Mgr. Roman Vaculka složil slib člena ZHMP do 
rukou primátora hl. m. Prahy a zapsal se do pamětní knihy města.  
 
 
členka ZHMP Semelová – požádala o uctění památky minutou ticha za oběti bez domova v zimě 
v Praze  
 
 
Řízení schůze převzal  I. náměstek primátora Březina. 
    2.              primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků 
na území hl.m. Prahy pro rok 2011 
  TISK:        Z – 974 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  58          PROTI:   0        ZDRŽEL SE:  0         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/1 
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 
 
V usnesení byl upraven termín na 25. 1. 2011. 
 
    3.              primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. 
hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 
svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - Libuš (požární 
automobily) 
  TISK:        Z – 933 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   58         PROTI:   0        ZDRŽEL SE:   0        
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/2 
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Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 
 
V diskusi vystoupil předseda výboru pro dopravu ZHMP Hána. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
    4.              primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na pověření primátora hl. m. Prahy jednat za Zastupitelstvo hl. m. Prahy o návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů (sněmovní tisk 33) a návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 104) v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR  a jejích orgánech 
  TISK:        Z – 976 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   56         PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  2         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/3 
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 
 
V diskusi vystoupil předseda výboru pro legislativu a bezpečnost ZHMP Blažek. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
    5.              primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na určení zástupců a náhradníků za zástupce hl.m. Prahy na valných hromadách 
akciových společností v majetkovém portfoliu hl.m. Prahy 
  TISK:        Z - 969 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  40          PROTI:  2         ZDRŽEL SE:  16         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/4 
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
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    6.              primátor hl. m. Prahy 

 
k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy 
  TISK:        Z - 968 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:    57        PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  0         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/5 
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
    7.              primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na zrušení usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 42/01 ze dne 30. 5. 2002 k 
zastupování primátora hlavního města Prahy 
  TISK:        Z – 978 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   56         PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  1         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/6 
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
    8.              primátor hl. m. Prahy 

 
k volbě přísedících Městského soudu v Praze 
 
  TISK:        Z – 913 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  43          PROTI:   2        ZDRŽEL SE:  11         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/7 
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 
 
V diskusi vystoupil člen ZHMP Štěpán. 
 
Závěrečné slovo přednesl primátor hl. m. Prahy, který reagoval na příspěvek z diskuse. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
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Řízení schůze převzal primátor hl. m. Prahy. 
    9.              I. náměstek primátora Březina 

 
k návrhu na úplatné nabytí komunikace, chodníků, parkovacích stání, komunikační zeleně, 
dopravního značení, veřejného osvětlení, uličních vpustí a jejich přípojek na pozemcích v k.ú. 
Háje a k.ú. Chodov, bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 583/108, parc. č. 583/112, parc. č. 
583/113, parc. č. 583/114, parc. č. 583/115, parc. č. 583/124,  parc. č. 583/125, k.ú. Háje z 
vlastnictví Skanska Reality a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4, IČ: 63995590 do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
  TISK:        Z - 808 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  33          PROTI:  20         ZDRŽEL SE:  7         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/8 
Materiál uvedl I. náměstek primátora Březina.  
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Štěpán, Urban, Vašíček, Chudomelová. 
 
Závěrečné slovo přednesl I. náměstek primátora Březina, který reagoval na příspěvky z diskuse. Poté 
vystoupila ředitelka odboru LEG MHMP JUDr. Danielisová. 
 
člen ZHMP Hudeček – technická – upozornil, že přítomným nebylo sděleno, že byla diskuse k bodu  
ukončena – reagoval primátor hl. m. Prahy 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Vašíčka – stažení bodu 9. tisku Z – 808 z programu tohoto jednání 
Pro: 26  Proti: 14  Zdr. 19 
Nebylo přijato. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
   10.              náměstek primátora Weinert 

 
k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům z vlastnictví ČR ve správě 
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 2 odst. 6 zákona č. 
569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
  TISK:        Z – 491 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   42         PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 1          
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/9 
Materiál uvedl náměstek primátora Weinert. 
 
V usnesení byl upraven termín na 25. 1. 2011. 
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   11.              náměstek primátora Kabický 

 
k poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na zajištění činnosti 
lékařské služby první pomoci v 1. čtvrtletí roku 2011 
  TISK:        Z – 966 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  53          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  0         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/10 
Materiál uvedl náměstek primátora Kabický a v rámci tohoto úvodního slova vystoupil také ředitel ZZS 
HMP a senátor HMP MUDr. Zdeněk Schwarz. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: předseda výboru pro územní plán ZHMP Ludvík,  
primátor hl. m. Prahy, předseda výboru pro zdravotnictví ZHMP Šťastný. 
 
Závěrečné slovo přednesl náměstek primátora Kabický, který reagoval na příspěvky z diskuse. 
 
V usnesení byl upraven termín na 25. 1. 2011. 
 
   12.              radní Dolínek 

 
k návrhu znění zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m. Prahy Domov pro seniory 
Dobřichovice, Domov pro seniory Hortenzie, Domov pro seniory Heřmanův Městec a Domov 
pro seniory Pyšely 
  TISK:        Z - 354 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   52         PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  3         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/11 
Materiál uvedl radní Dolínek. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny a v příloze č. 1 k usnesení byl doplněn termín účinnosti vyhlášky 
dnem 1. 2. 2011. 
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  13/1.              radní Dolínek 

 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.  č.  2031/272 (1098 m2) a parc. č. 2031/273 (122 
m2) do vlastnictví Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030,  
IČ: 712 32 214 
  TISK:        Z – 562 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  53          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  0         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/12 
 
Materiál uvedl radní Dolínek. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
  13/2.              radní Dolínek 

 
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 4261/182 o výměře 112 m2 a části 
pozemku parc.č. 4261/241 o výměře 92 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví Alici Randall id. 1/2 a Heleně Vodičkové id. ½ 
  TISK:        Z – 894 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  52          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  2         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/13 
 
Materiál uvedl radní Dolínek. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
 
 
  13/3.              radní Dolínek 

 
k návrhu úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb 
postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 
Příloha č. 1 
k návrhu na úplatný převod zastavěných pozemků parc. č. 196/2 o výměře 631 m2, parc. č. 
196/3 o výměře 557 m2, parc. č. 196/4 o výměře 200 m2, parc. č. 196/7 o výměře 1185 m2 a 
parc. č. 196/12 o výměře 332 m2, části souvisejícího pozemku parc. č. 196/13 o výměře 661 
m2, části souvisejícího pozemku parc. č. 196/18 o výměře 99 m2 a části souvisejícího 
pozemku parc. č. 4474/1 o výměře 127 m2, vše v k.ú. Strašnice, z vlastnictví hl.m. Prahy do 
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podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů, nebytových prostor a podílových spoluvlastníků 
společných částí budovy č.p. 2402-2403 situované na zastavěných pozemcích 
Příloha č. 2 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1622/3 (303 m2), 1622/4 (301 m2), 1624/2 (304 
m2), 1626/2 (306 m2), 1672/1 (205 m2), pozemku parc. č. 1679 zvětšeného o části "a" a "b" 
oddělené z pozemku parc. č. 1677 (nová výměra 1056 m2) v kat. území Ruzyně a části 
pozemku parc. č. 1061/1, nově označené jako parc. č. 1061/189 (101 m2) v kat. území Liboc, 
to vše vlastníkům domů čp. 909, 910, 911 a 912, kat. území Ruzyně 
Příloha č. 3 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1737/1 (284 m2), parc. č. 2240/4 (272 m2), 
parc. č. 2240/5 (281 m2), parc. č. 1732 (393 m2), parc. č. 1735 (743 m2) a parc. č. 2240/3 
(259 m2) a části pozemku parc. č. 1646 (502 m2), z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků domů čp. 901, 902 a 903, vše kat. území Ruzyně 
Příloha č. 4 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2860/61 (932 m2) kat. území Stodůlky, do 
vlastnictví BYTOVÉHO DRUŽSTVA VYHLÍDKA, družstvo 
Příloha č. 5 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1020/8 (251 m2), parc. č. 1020/9 (249 m2), 
parc. č. 1020/10 (251 m2), parc. č. 1020/11 (249 m2), parc. č. 1020/231 (72 m2), parc. č. 
1020/232 (13 m2), parc. č. 1020/233 (145 m2), parc. č. 1020/234 (13 m2), parc. č. 1020/235 
(148 m2), parc. č. 1020/236 (13 m2), parc. č. 1020/237 (145 m2), parc. č. 1020/238 (13 m2), 
parc. č. 1020/283 (68 m2), parc. č. 1020/284 (22 m2), parc. č. 1020/285 (185 m2), parc. č. 
1020/286 (23 m2), parc. č. 1020/287 (186 m2), parc. č. 1020/288 (20 m2), parc. č. 1020/289 
(181 m2), parc. č. 1020/290 (21 m2), parc. č. 1020/291 (112 m2) a části pozemku parc. č. 
1020/239 (76 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků domů čp. 
655, 656, 657 a 658, vše kat. území Hlubočepy 
Příloha č. 6 
k návrhu na úplatný převod zastavěného pozemku parc. č. 627 o výměře 356 m2 v k.ú. 
Vršovice, z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a podílových 
spoluvlastníků jiných nebytových prostor a společných částí budovy č.p. 1396 na pozemku 
situované 
  TISK:        Z – 759 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  52          PROTI:   0        ZDRŽEL SE:  2         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/14 
 
Materiál uvedl radní Dolínek. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
 
 
Bod pod poř. č. 14 – tisk Z – 793 -  K návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 839/1 o 
výměře 2.463 m2 v k.ú. Háje  (radní Udženija)  byl z programu jednání stažen. 
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   15.              radní Udženija 

 
k návrhu na bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Hradčany a k.ú. Malá Strana z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví České republiky 
  TISK:        Z - 973 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  52          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  1         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/15 
Materiál uvedla radní Udženija. 
 
V diskusi vystoupil člen ZHMP Vašíček. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
  16/1.              radní Udženija 

 
k návrhu směny části pozemku parc. č. 76/1 o výměře 609m2; pozemku parc. č. 76/93 o 
výměře 1706 m2 a pozemku parc.č. 876/21 o výměře 410 m2 v k.ú. Střížkov, zapsaných v KN 
na LV 462, ve vlastnictví FALCO-BAU a.s., IČ 26196298, se sídlem Hlubočepská 701/38c, 
Praha 5 - Hlubočepy za pozemek parc. č. 496/116 o výměře 450 m2 a část pozemku parc.č. 
496/117 o výměře 525 m2 v k. ú. Střížkov, zapsané v KN na LV 328, ve vlastnictví  hl.m. 
Prahy a k návrhu bezúplatného nabytí komunikace Jitravská na pozemcích parc. č. 76/1 a 
parc. č. 76/93 v k. ú. Střížkov z vlastnictví FALCO-BAU a.s., IČ 26196298, se sídlem 
Hlubočepská 701/38c, Praha 5 - Hlubočepy do vlastnictví hl. m. Prahy 
  TISK:        Z – 689 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  32          PROTI:   26        ZDRŽEL SE:  1         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/16 
Materiál uvedla radní Udženija. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Richter P., Urban, Hudeček, Vašíček. 
 
Závěrečné slovo přednesla radní Udženija, která reagovala na příspěvky z diskuse. 
 
člen ZHMP Vašíček – návrh na stažení tohoto bodu z jednání 
Pro: 27 Proti: 20  Zdr. 11 
Nebylo přijato. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
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  16/2.              radní Udženija 

 
k návrhu směny části pozemku parc. č.  2588/2 o výměře 22 m2 v k.ú. Břevnov, zapsaného v 
KN na LV 5252, ve vlastnictví Ing. Jaromíra a Naděždy Charvátových za pozemek parc. č. 
2588/3 o výměře 71 m2 a část pozemku parc. č. 2588/10 o výměře 42 m2 v k. ú. Břevnov, 
zapsané v KN na LV 1762, ve vlastnictví hl. m. Prahy 
  TISK:        Z – 747 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  56          PROTI:  0          ZDRŽEL SE:   4        
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/17 
 
Materiál uvedla radní Udženija. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Vašíček, Urban. 
 
Závěrečné slovo přednesla radní Udženija, která reagovala na příspěvky z diskuse. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
   17.              radní Kaucký 

 
k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.35/69 ze dne 26.3.2010 k záměru transformace 
příspěvkové organizace Pražská informační služba 
  TISK:        Z – 925 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  55          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  0         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/18 
 
Materiál uvedl radní Kaucký. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Semelová, Novotný. 
 
Závěrečné slovo přednesl radní Kaucký, který reagoval na příspěvky z diskuse. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
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Řízení schůze převzal I. náměstek primátora Březina, v průběhu projednávání bodu převzal řízení 
schůze náměstek primátora Nosek a opět převzal řízení schůze I. náměstek primátora Březina. 
    18.              primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy 
  TISK:        Z - 987 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  57          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  0         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/19 
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Semelová, předseda výboru pro dopravu ZHMP Hána,  
I. náměstek primátora Březina, Hudeček, Štěpán, předseda výboru pro legislativu a bezpečnost ZHMP 
Blažek, Slezák, Vašíček, hlasování o třetím vystoupení člena ZHMP Hudečka – Pro: 37  Proti: 0  Zdr. 1  
Bylo přijato., dále vystoupil člen ZHMP Manhart, hlasování o třetím vystoupení předsedy výboru pro 
dopravu ZHMP Hány – Pro: 38 Proti: 0 Zdr. 3  Bylo přijato., hlasování o třetím vystoupení člena ZHMP 
Vašíčka – Pro: 38  Proti: 0  Zdr. 2, Bylo přijato. 
 
člen ZHMP Štěpán – technická – nefunkční hlasovací zařízení - při hlasování o třetím vystoupení člena 
ZHMP Vašíčka hlasoval „pro“  
 
členka ZHMP Semelová – doporučila, aby občané hl. m. Prahy mohli vystoupit i při interpelacích, 
v nichž mohou vystupovat pouze zastupitelé, dále uvedla, že by bylo vhodné, aby materiály byly 
členům ZHMP předány 10 dnů před jednáním zastupitelstva. 
 K volbě náměstků primátora, primátora, členů rady a předsedů výborů doporučila  tajnou volbu.
 K části IX, čl. 29, odst. 7 (týká se svolávání předsedů klubů) uvedla, aby byla možnost ne na 
žádost tří, ale dvou klubů svolat poradu předsedů klubů.  
 
předseda klubu ODS Blažek a předseda klubu ČSSD Slezák – požádali o přestávku 30 minut pro 
jednání klubů  
 
člen ZHMP Vašíček – za klub TOP 09 přednesl následující návrhy ke změnám navrženého 
jednacího řádu: 
„čl. 7 -  průběh zasedání zastupitelstva, odst. 1: Předsedající zahajuje zasedání, vyhlašuje výsledek 
hlasování, dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh. Za tím následuje věta: 
Rozhoduje v případě pochybnosti o výkladu tohoto jednacího řádu. Tuto větu navrhl vypustit. Dále 
navrhl, aby za tímto odstavcem byla uvedena věta: O námitce proti porušení jednacího řádu rozhoduje 
zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.  
 
doplnit za odst. 1 odst. 2: Předsedající vyhlašuje nejpozději po dvou nebo třech hodinách 
nepřerušeného jednání přestávku trvající nejméně 15 minut.  
  



14 
 

-každý předseda klubu je oprávněn požádat během rozpravy nebo před hlasováním o přestávku na 
poradu klubu. Předsedající mu vyhoví. O další přestávce rozhodne zastupitelstvo hlasováním 
bez rozpravy.  
 
- K čl. 8. „Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jí určený zástupce, senátor 
nebo poslanec, musí jim být uděleno. Navrhl vyškrtnou text: „primátor, náměstek primátora, člen rady a 
předseda klubu mohou přednostně vystoupit kdykoli mimo pořadí po ukončení probíhajícího příspěvku. 
Místo toho navrhl: „primátor, předkladatel návrhu a předsedové klubů mohou přednostně vystoupit 
mimo pořadí po ukončení probíhajícího příspěvku“. 
-K čl. 13. – tři varianty, kam zařadit krátkou přestávku.- druhý návrh přestávku zařadit: „O návrhu na 
přerušení projednávané věci podaném předsedou jednoho klubu členů zastupitelstva podle 
předchozího odstavce“ – tam vložit – „na dobu delší než deset minut rozhodne zastupitelstvo 
hlasováním bez předchozí rozpravy“.  
  - třetí varianta – „Každý předseda klubu je oprávněn požádat během rozpravy nebo před 
hlasováním o maximálně desetiminutovou přestávku na poradu klubu“.  
(jednu ze tří variant navrhl zapracovat) 
 
- čl. 14, odst. 1. „Předsedající ukončí rozpravu, není-li přihlášen další řečník“. Za tuto větu navrhl 
doplnit: „Zazní-li v rámci rozpravy dotaz na předkladatele návrhu, předkladatel dostane možnost 
odpovědět na tyto dotazy v rámci rozpravy“. 
 
-čl. 15, příprava usnesení zastupitelstva - doplnit, že se k návrhovému výboru shromažďují návrhy 
usnesení vzešlé z rozpravy (chybí konkrétně, kde se materiály shromažďují, pouze to, že návrh 
usnesení předkládá návrhový výbor)  - navrhl doplnit, že „návrhový výbor shromažďuje návrhy usnesení 
vzešlé z rozpravy. V průběhu jednání je oprávněn požadovat od navrhovatelů upřesnění návrhů a 
vyžadovat si konzultace s členy Rady hl. m. Prahy, předsedy komisí a výborů a pracovníky úřadu“.  
 „Zastupitelstvo přijímá usnesení ke každému bodu programu zvlášť, a to zpravidla hned po 
ukončení rozpravy. Předseda návrhového výboru přednese souhrn návrhů a navrhne předsedajícímu, 
aby o nich dal hlasovat. Předkladatel bodu a předseda návrhového výboru jsou oprávněni se vyslovit, 
zda návrh vzešlý z rozpravy podporují či nikoli. Zároveň upozorní na to, že by byl případně přijetím 
návrhu porušen zákon. Mohou být i takové návrhy. 
 Je-li přijetím některého návrhu vyloučen návrh jiný, upozorní na to návrhový výbor a o tomto 
návrhu se již nehlasuje.“ (v současném jednacím řádu není řešena).  
 Na závěr se hlasuje o návrhu jako celku ve znění pozměňovacích návrhů nebo ve  znění 
protinávrhů.  
  
-čl. 18 – pořadí hlasování o návrzích. Tento jednací řád to řeší pouze dvěma odstavci. Jestliže byly 
k původnímu návrhu usnesení předloženy pozměňovací, případně doplňující návrhy, hlasuje se 
nejdříve o nich, a to v pořadí opačném než byly podány. Vylučuje-li přijatý návrh další návrhy, o těchto 
návrzích se nehlasuje. Uvedl, že existuje i v jednacím řádu Poslanecké sněmovny širší spektrum 
kategorií návrhů a že by tento bod měl být lépe specifikován, a to např.: Návrhový výbor dá hlasovat o 
návrzích vzešlých z rozpravy tak, aby co nejdříve došlo ke sjednocení názorů zastupitelstva na 
projednávanou věc a nebyly porušeny základní principy demokratického rozhodování. 
 
Dále člen ZHMP Vašíček uvedl:  
„Za druhé. Pořadí hlasování o návrzích je zpravidla následující: 
 a) o návrzích procedurálního charakteru se hlasuje zpravidla hned poté, co byly podány. Totéž 
platí o návrhu na ukončení rozpravy. 
 b) Návrh na odložení věci na určitou dobu. 
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 c) Návrh na odkázáni věci komisi či výboru na určitou dobu. 
 d) Protinávrh 
 e) Návrh na způsob schvalování po větách a odstavcích v paragrafech. 
 f) Návrh doplňovací 
 g) Návrh pozměňovací 
 h) Návrh na alternativní hlasování.  
 Za třetí. Návrhy uvedené v odst. 2, písm. e) a h) je možné podat před začátkem hlasování. 
Rozprava je nepřípustná.“ 
 
-čl. 19 – hlasování. Navrhl větu „Hlasování o návrzích je zpravidla vždy veřejné, pokud se zastupitelstvo 
neusnese hlasováním bez rozpravy jinak“ změnit na „Hlasování o návrzích je vždy veřejné“. 
-odst. 2.: Tajným hlasováním se volí a odvolává primátor.“  
-čl. 20 - přerušení a ukončení zasedání zastupitelstva, odst. 1: „Předsedající prohlásí zasedání za 
přerušené v 19 hodin, pokud se zastupitelstvo neusnese, že zasedání pokračuje po této hodině“. 
Navrhl doplnit: maximálně do 22 hodin. 
- čl. 27, část 8 – dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva – navrhl příspěvky prodloužit na 5 + 
5 + 3 + 3 minuty.  
 
Přestávka 30 minut do 13.07 hodin na jednání klubů ZHMP. Předsedající I. náměstek primátora 
Březina po uplynutí doby prodloužil přestávku do 13.30 hodin. 
 
Po skončení přestávky předsedající I. náměstek primátora Březina udělil slovo primátorovi hl. m. Prahy, 
který přednesl návrh (z jednání klubu ODS a ČSSD), aby členové ZHMP na tomto zasedání 
hlasováním přijali předložený návrh a uložili výboru pro legislativu a bezpečnost ZHMP projednat na 
jednání výboru pozměňující návrhy klubu TOP 09 a KSČM a s výsledky seznámit příští zasedání 
ZHMP“ T: 17. 2. 2011 - za klub KSČM Semelová a za klub TOP 09 Vašíček– s návrhem vyslovili 
souhlas. 
 
S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas.  
 
 
    19.              primátor hl. m. Prahy a předsedové výborů ZHMP 

 
k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 
  TISK:        Z - 985 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  3/20 
K tomuto bodu vystoupil občan Michal Štěpař, Praha 17, který vznesl dotaz, kdy se uskuteční volba 
předsedy kontrolního výboru ZHMP (volba proběhla po vystoupení p. Štěpaře v rámci projednávání 
tohoto bodu) a dále vznesl dotaz na předsedu výboru pro zdravotnictví ZHMP Šťastného, jak mínil své 
vyjádření o podpoře volby předsedy kontrolního výboru ZHMP předneseném na 2. zasedání ZHMP a 
jak bude hlasovat (předseda výboru pro zdravotnictví ZHMP Šťastný reagoval v průběhu jednání 
ZHMP). 
Dále k tomuto bodu vystoupila občanka Kristýna Opletalová, Praha 6, která vznesla dotaz, proč nejsou 
zasedání Rady HMP veřejná a proč na některých Městských částech v Praze nejsou veřejná ani 
zasedání výborů a dále vznesla dotaz na předsedu výboru finančního ZHMP Hulinského, proč při 
jednání ZHMP neustále opouští své pracovní místo a dobíhá pouze na hlasování (bylo vysvětleno 
osobně předsedou výboru finančního ZHMP Hulinským) 
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Po vystoupení občanů vystoupili tito členové ZHMP:  Semelová, předseda výboru finančního ZHMP 
Hulinský, předseda výboru pro územní plán ZHMP Ludvík, předsedkyně výboru pro sociální politiku 
ZHMP Teska Arnoštová, Tůma, předseda výboru pro zdravotnictví ZHMP Šťastný, předseda výboru  
pro legislativu a bezpečnost ZHMP Blažek, Ledl, předsedkyně výboru pro životní prostředí Vlásenková, 
předseda výboru pro zahraniční vztahy a cestovní ruch ZHMP Kalousek, Novotný, Hudeček, 
předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Kousalíková, předsedkyně výboru pro veřejnou 
správu, EU fondy a protikorupční opatření ZHMP Kloudová, předseda výboru pro hospodářskou politiku 
a informatiku ZHMP Richter, předseda výboru pro kulturu ZHMP Pecha, předseda výboru pro 
infrastrukturu ZHMP Klega, předseda výboru pro bydlení ZHMP Petrus, předseda výboru pro dopravu 
ZHMP Hána, Urban. 
 
předseda klubu ODS Blažek a předseda klubu ČSSD Slezák – požádali o přestávku na 15 minut 
 
Předsedající I. náměstek primátora Březina vyhlásil přestávku na 15 minut do 14.15 hodin. 
 
Předseda návrhového výboru Mlejnský seznámil přítomné s předloženými návrhy: 

 
Návrh klubu TOP 09 - zařazení nového bodu - zřízení mediálního výboru ZHMP   
(Pro: 28   Proti: 4   Zdr. 25 
Nebylo přijato. 
 
Návrh klubu KSČM-zařazení bodu-změna počtu členů výborů ZHMP (vyjádřila se ředitelka LEG MHMP)  
Pro: 4  Proti: 32  Zdr. 21 
Nebylo přijato. 
 
předseda výboru pro územní plán ZHMP Ludvík – technická – uvedl, že na zasedání výboru pro 
územní plán ZHMP došlo k všeobecné shodě, že by bod projednání změn názvu výborů měl být 
projednán nejprve v klubech a pak by byl předložen na příštím zasedání zastupitelstva - 17. 2. 2011. 
 
Zařazení nového bodu - změna názvu výborů ZHMP 
Pro: 28  Proti: 1  Zdr.  28 
Bylo přijato. 
 
 
Dále předseda návrhového výboru Mlejnský seznámil přítomné s návrhy na zvolení místopředsedů, 
tajemníků jednotlivých výborů ZHMP a předsedy kontrolního výboru ZHMP a proběhlo hlasování 
k následujícím návrhům: 
 
volba místopředsedů a tajemníka –  výbor finanční ZHMP 
Místopředsedové: 
Mgr. Dalibor Mlejnský (ODS) 
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (TOP 09) 
Tajemník: 
Ing. Zdena Javornická 
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Pro: 56 Proti: 0 Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
 
 
volba místopředsedů a tajemníka – výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
Místopředsedové: 
Mgr. Ludmila Štvánová (TOP 09) 
Jan Slezák  (ČSSD) 
Tajemník: 
Ing.  Adam Šimčík  
 
Pro: 58  Proti:  0 Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
 
volba místopředsedů a tajemníka –  výbor pro legislativu a bezpečnost ZHMP 
Místopředsedové: 
Mgr. Petr Trombik  (TOP 09)  
Daniel Hodek  (ČSSD) 
Tajemník: 
Ing. Ivana Němcová 
 
Pro: 58 Proti: 0  Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
 
volba místopředsedů a tajemníka –  výbor pro dopravu ZHMP 
Místopředsedové: 
Ing. Jiří Pařízek (TOP 09)  
Mgr. Lukáš Kaucký (ČSSD) 
Tajemník: 
Ing.  Jan Heroudek 
 
Pro:  58 Proti: 0 Zdr.  0 
Bylo přijato. 
 
 
volba místopředsedů a tajemníka –  výbor  pro územní plán ZHMP 
Místopředsedové: 
Pavel Hurda (ODS) 
Dr.-Ing. Milan Urban  (TOP 09) 
Tajemník: 
Radek Hlaváček 
 
Pro: 59 Proti: 0 Zdr. 0 
 Bylo přijato. 
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volba místopředsedů a tajemníka –  výbor pro bydlení ZHMP 
Místopředsedové: 
MUDr. Iveta Borská (TOP 09) 
Mgr. Dalibor Mlejnský (ODS) 
Tajemník: 
Karel Šašek 
 
Pro: 57 Proti: 0  Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
 
volba místopředsedů –  výbor pro zdravotnictví  ZHMP 
Místopředsedové: 
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. (ČSSD) 
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. (TOP 09) 
 
Pro: 58 Proti: 0 Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
 
volba místopředsedů a tajemníka –  výbor pro sociální politiku ZHMP 
Místopředsedové: 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Mgr. Ivan Kabický  (ODS) 
Tajemník: 
Mgr. Karel Klíma 
 
Pro: 59 Proti: 0 Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
 
volba místopředsedů a tajemníka –  výbor pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP 
Místopředsedové: 
Ing. Jiří Nouza (TOP 09) 
Ing. Mgr. Miroslav Poche (ČSSD) 
Tajemník: 
Ing. Ivan Vinš 
 
Pro: 57  Proti: 0 Zdr.2 
Bylo přijato. 
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volba místopředsedů a tajemníka –  výbor pro infrastrukturu ZHMP 
Místopředsedové: 
Daniel Hodek (ČSSD) 
Ing. Věra Šturmová (TOP 09) 
Tajemník: 
Ing. Mgr. Vladan Kubec 
 
Pro: 57 Proti: 0 Zdr. 2 
Bylo přijato. 
 
 
volba místopředsedů a tajemníka –  výbor pro veřejnou správu, EU fondy a protikorupční 
opatření ZHMP 
Místopředsedové: 
JUDr. Helena Chudomelová (TOP 09) 
Mgr. Jiří Dientsbier (ČSSD)  
Tajemník: 
Mgr. Bohdan Frajt 
 
Pro:  57 Proti: 0 Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
 
volba místopředsedů a tajemníka –  výbor pro kulturu ZHMP 
Místopředsedové: 
Bc. František Adámek (ČSSD) 
Jiří Liška (TOP 09) 
Tajemník: 
Mgr. Zuzana Navrátilová 
 
Pro: 57 Proti: 0 Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
 
volba místopředsedů a tajemníka –  výbor pro zahraniční vztahy a cestovní ruch ZHMP 
Místopředsedové: 
Ing. Václav Novotný (TOP 09) 
Daniel Hodek (ČSSD) 
Tajemník: 
Mgr. František Cipro 
 
Pro: 56  Proti: 0 Zdr. 2 
Bylo přijato. 
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volba místopředsedů a tajemníka –  výbor pro životní prostředí ZHMP 
Místopředsedové: 
Ing. Pavel Richter (TOP 09) 
Roman Petrus (ČSSD) 
Tajemník: 
Nikola Smekalová 
 
Pro: 56 Proti: 0 Zdr. 2 
Bylo přijato. 
 
 
volba místopředsedkyně –  výbor pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví ZHMP 
Místopředsedkyně: 
JUDr. Monika Krobová Hášová  (TOP 09) 
 
Pro: 58 Proti: 0 Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
 
volba předsedy kontrolního výboru ZHMP  RNDr. Hudečka  
Pro:  22 Proti: 0  Zdr. 10 
Nebylo přijato. 
 
 
volba předsedy kontrolního výboru ZHMP JUDr. Ledla 
Pro: 5  Proti: 22  Zdr. 9 
Nebylo přijato. 
 
 
volba tajemníka výboru kontrolního ZHMP  
Tajemník: 
JUDr. Milada Huspeková 
 
Pro: 56  Proti: 0 Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
 
 
Řízení schůze převzal primátor hl. m. Prahy. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
20.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přehled dotazů, připomínek a podnětů členů ZHMP je součástí usneseních z tohoto zasedání. 
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Členům ZHMP byly rozdány tyto informace: 
1. 962 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících 

z usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy 
primátor hl.m. Prahy 

2. 902 Informace ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města 
Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2010 

primátor hl.m. Prahy 

3. 890 Informace k návrhu na udělení II. kola grantů v oblasti 
prevence kriminality v roce 2010 

primátor hl.m. Prahy 

4. 975 Informace o významných dopravních omezeních na 
hlavních komunikacích v Praze 

I. náměstek Březina 

5. 948 Informace k přidělení účelových neinvestičních transferů 
ze státního rozpočtu z MŠMT školám a školským 
zařízením kraje Hlavní město Praha 

náměstek Weinert 
 

6. 950 Informace k přidělení účelových neinvestičních transferů 
ze státního rozpočtu z MŠMT školám a školským 
zařízením kraje Hlavní město Praha 

náměstek Weinert 
 
 

7. 977 Informace k úpravě rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 - 
Školství, mládež a samospráva na rok 2010 u škol a 
školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hlavní město 
Praha a městská část Praha 20 hlavního města Prahy 

náměstek Weinert 
 
 

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

 
 

Přijatá usnesení ZHMP č. 3/1 – 3/20 jsou v samostatné příloze tohoto zápisu. 
 
 

Primátor hlavního města Prahy poděkoval všem za účast a zakončil jednání Zastupitelstva hlavního 
města Prahy v 15,38 hodin. 
 

 
 

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

 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
                                                                                                          

Ing. Michal  Š t ě p á n 
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JUDr. Lubomír  L e d l 
 

Zapsala:  Jana Soběslavská 


