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Z Á P I S 

z 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy – 1. část, 
které se konalo dne 24. listopadu 2016 

od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  
  

 Dle prezence bylo přítomno: 

 63 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 2 poslanci PS PČR) 
                                        29 zástupců městských částí hl. m. Prahy 

      JUDr. Martina Děvěrová, MPA – ředitelka MHMP 
   3 zástupci ředitelky MHMP 

                                              29 ředitelů a zástupců odborů MHMP  
                                                     16 ředitelů organizací 

              20 zástupců tisku 
                3 poslanci PS PČR (z toho současně i 2 členové ZHMP) 

                             6 hostů 
CELKEM přítomných: 170 osob 
 

 
OMLUVENI: 

 
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
 

 
JUDr. Jaroslava Janderová 
 

          
 
         21. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájila primátorka hl. m. Prahy v 9,08 hodin.   
 

   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 řádně svoláno v souladu 
se zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, dalšími právními předpisy a Jednacím řádem 
Zastupitelstva hl. m. Prahy a 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 Hana Nováková a Mikuláš Ferjenčík. 
        
Hlasování o členech návrhového výboru:                                                                                              
předseda: Ing. Ondřej Prokop 
členové:    PhDr. Lukáš Kaucký 
                 Mgr. Jan Čižinský 
                 Ing. Ondřej Martan 
                 Ing. Pavel Richter 
                 Petr Šimůnek 
                 Adam Zábranský 
                 Ing. Eva Vorlíčková 
                JUDr. Tomáš Havel – ředitel LEG MHMP 

http://www.praha.eu/
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tajemník výboru: 
Mgr. Adrián Radošínský – vedoucí oddělení LEG MHMP 
 

PRO:  60     PROTI: 0  ZDR. 0 

Bylo přijato. 
 

Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. 
 

 
   Předsedající primátorka hl. m. Prahy uvedla, že Rada HMP na svém jednání dne 15. 11. 2016 

stanovila „Návrh programu jednání 21. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy“, který obdrželi členové 
ZHMP e-mailem a který byl zveřejněn spolu se svoláním tohoto jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy 
způsobem stanoveným příslušnými ustanoveními zákona o hlavním městě Praze. Dále konstatovala, 
že v úterý dne 22. 11. 2016 na svém jednání Rada HMP původní návrh programu doplnila o několik 
materiálů k projednání a několik informačních tisků. Dále uvedla, že upravený návrh programu 
obdrželi členové ZHMP e-mailem, a to včetně tisků, které byly v elektronické podobě následně 
zpřístupněny též občanům. 
        Primátorka hl. m. Prahy dále připomněla, že na pevný čas 17.00 hodin byl zařazen tisk pana 
radního Lacka - Z – 4898 „K usnesení Rady HMP č. 2921 ze dne 22. 11. 2016 k návrhu na vyřízení 
podání č.j. MHMP - 1813224/2016 - OVO - P. Kuriščák, podnět k projednání v Zastupitelstvu hl. m. 
Prahy - ohrožení sídliště Písnice v Praze“. 

 
K dozařazeným tiskům vystoupili: náměstek primátorky Dolínek, náměstkyně primátorky 
Kislingerová, náměstkyně primátorky Kolínská, radní Grabein Procházka, radní Plamínková, radní 
Hodek. 

 
    Primátorka hl. m. Prahy dále uvedla, že konečnou verzí návrhu programu tak, jak jej ve 

smyslu zákona o hl. m. Praze stanovila Rada HMP, tedy verzí návrhu programu tohoto zasedání, o 
kterém bylo jednáno, byl dokument, který se nazýval „Upravený návrh programu 21. jednání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy“.  

 
 

V diskusi k upravenému návrhu programu jednání vystoupili tito občané HMP:  
Filip Fogler, Martin Kloda, Jaroslav Dědič, Ing. arch. Josef Smutný, Ing. Aleš Moravec - Občané za 
svá práva. 
 
 
V diskusi k upravenému návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: 
Novotný V., Bellu, Zábranský, Hrůza, Ferjenčík, Jílek, Nouza, Martan, Semelová, Švarc, náměstkyně 
primátorky Kolínská, Udženija,  
 
člen ZHMP Novotný V. – technická - k diskusnímu vystoupení náměstkyně primátorky Kolínské 
 
 
Procedurální návrh člena ZHMP Jílka na 1 minutu navíc pro vystoupení náměstkyně primátorky 
Kolínské 
Pro: 40 Proti: 0 Zdr. 3 
Bylo přijato. 
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Předseda klubu ANO Hašek a předseda klubu ČSSD Březina – požádali o přestávku na 15 minut 
 
Přestávka 10,08 – 10,44 hodin (s tím, že v průběhu tohoto času byla primátorkou HMP  přestávka 
prodloužena o dalších 15 minut) 

 
Hlasování o předložených návrzích: 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Jílka – zařadit bod „Vystoupení pověřeného ředitele Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy Mgr. Ondřeje Boháče s informací o situaci v jím řízené 
instituci a probíhajícím výběrovém řízení na vedoucího útvaru územního plánu“ jako bod poř. č. 3 

PRO:   27  PROTI:   0 ZDR.  27 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Martana (ztotožnil se s návrhem člena ZHMP Bellu) – zařadit bod 
„Představení strategických bodů činnosti náměstkyně primátorky pro územní rozvoj a ukládá ZHMP 
1) program dokončení Metropolitního plánu, 2) představení personálního obsazení kanceláře 
Metropolitního plánu, 3) představení personálního obsazení ředitele IPR a 4) představení 
dlouhodobého rozvoje hl. m. Prahy“ jako bod poř. č. 2 

PRO:   28  PROTI:   0 ZDR.  27 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Nouzy – zařadit bod „Odvolání z funkce určeného zastupitele pro 
přípravu územního plánu a odvolání pověření pro oblast územního rozvoje a územního plánu 
náměstkyně primátorky Kolínské“ jako bod poř. č. 3 

PRO:   21  PROTI:   6 ZDR.  31 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Jílka – zařadit bod „Jmenování ředitele IPR a s usnesením: ZHMP 
vyzývá Radu hl. m. Prahy jmenovat ředitelem Institutu plánování a rozvoje architekta Petra Hlaváčka 
a zajistit neprodlené pokračování práce na přípravě a pořizování Metropolitního plánu hl. m. Prahy“ 
jako bod poř. č. 2  

PRO:   20  PROTI:   0 ZDR.  32 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Ferjenčíka (osvojil si návrh občana Ing. arch. Josefa Smutného) - 
zařadit bod „Politický koncensus pro rozvoj Prahy“ jako bod poř. č. 6 

PRO:  28    PROTI: 0   ZDR. 26 

Nebylo přijato. 
 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Zábranského – přeřadit z bloku informací bod s poř. č. 5, tisk Z – 
4900 „K problematice nominací osob do orgánů společností s majetkovým podílem Hl. m. Prahy“ a 
tento tisk projednat jako řádnýbod pod poř. č. 49 

PRO:  28   PROTI:  1  ZDR. 27 

Nebylo přijato. 
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člen ZHMP Jílek – technická – podal procedurální návrh na tajné hlasování o návrhu člena ZHMP 
Novotného V. 
 
Procedurální návrh člena ZHMP Jílka na tajné hlasování o návrhu člena ZHMP Novotného 
na zařazení bodu „Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – Metropolitní plán“   
Pro: 20 Proti: 28  Zdr. 7 
Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Novotného – zařadit bod „Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – 
Metropolitní plán“ jako bod poř. č. 2 

PRO:   29  PROTI:  0  ZDR. 27 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu náměstkyně primátorky Kolínské – stáhnout bod poř. č. 17/2, tisk Z – 4841 „K 
návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy na území správního obvodu Prahy 19“ a bod 
poř. č. 17/7, tisk Z – 4721 „K návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8“ 

PRO:   49  PROTI:  0  ZDR. 10 

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu radního Grabein Procházky – stáhnout bod poř. č. 28/1, tisk Z – 3581 „K návrhu 
na úplatný převod pozemku parc. č. 1848/11 v k. ú. Michle, obec Praha o výměře 1426 m2“, bod poř. 
č. 28/8, tisk Z – 4558 „K návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3787 /2 o výměře 12 m2 v k.ú. 
Libeň“ a bod poř. č. 28/9, tisk Z – 4632 „K návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3691/5 o 
výměře 17 m2 v k.ú. Libeň“ 

PRO:   60  PROTI:  0  ZDR. 1 

Bylo přijato. 
 
Hlasování o celém upraveném návrhu programu jednání 

PRO:  38 PROTI:  11 ZDR. 13 

Bylo přijato. 
 

S upraveným programem jednání byl vysloven souhlas. 
 
 
 
Procedurální návrh náměstkyně primátorky Kislingerové ke sloučení diskuse k bodům pod poř. č. 1/1 
a 1/2 
Pro: 46 Proti: 0 Zdr. 1 
Bylo přijato. 
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   1/1 
   

náměstkyně primátorky Kislingerová 

 

k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k 
městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního 
rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do 
roku 2022 
 
+ prezentace 

 

  TISK:        Z – 4861 

Materiály pod poř. č. 1/1 a 1/2 uvedla náměstkyně primátorky Kislingerová, která v rámci svého 
úvodního slova sdělila, že na stůl byl všem rozdán pozměňovací návrh k tisku Z – 4861.  
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V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Michálek, Humplík, Ferjenčík, Nouza, Semelová, Hrůza, 
Prchal, předseda výboru finančního ZHMP Ludvík, Hrabák, Richter, Svoboda, Švarc, Novotný V., 
Fifka, Martan. 
 
Ve 12.30 hodin převzala řízení schůze náměstkyně primátorky Kolínská, která zahájila bod: „Návrhy, 
připomínky a podněty občanů HMP“ 

 
                             
                 

 

Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP 
 

Přehled interpelací občanů je v samostatné příloze tohoto zápisu. 
 
 
Po skončení bodu „Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP“ byl zahájen bod „Dotazy, 
připomínky a podněty členů ZHMP“.  

 
                             
                 

 

Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP  
 

Přehled interpelací členů ZHMP je v samostatné příloze tohoto zápisu. 
 
 
Po ukončení bodu „Dotazů, připomínek a podnětů členů ZHMP“ byla předsedající náměstkyní 
primátorky Kolínskou vyhlášena přestávka. 
 
Přestávka 13,30 – 14,45 hodin 
 
 
Po ukončení přestávky pokračovala diskuse k tisku Z -  4861 

   1/1 
   

náměstkyně primátorky Kislingerová 

 

k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k 
městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního 
rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do 
roku 2022 
 
+ prezentace 

 

  TISK:        Z – 4861 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  46            PROTI:  8         ZDRŽEL SE:   6  
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    21/1 

V pokračující diskusi vystoupili dále tito členové ZHMP: Michálek, Zábranský, Jílek. 
 
Závěrečné slovo přednesla náměstkyně primátorky Kislingerová, která reagovala na příspěvky 
z diskuse. 
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Předseda návrhového výboru přednesl všechny pozměňující návrhy k danému tisku a poté byla na 
žádost předsedy klubu ANO Haška a předsedy klubu TOP 09 a nezávislých Novotného V. vyhlášena 
přestávka na 15 minut 
 
Přestávka 15,06 – 15,30 hodin 
 
Po ukončení přestávky proběhlo hlasování k jednotlivým návrhům: 
 
Pozměňující návrh člena ZHMP Fifky - přesunout 106 mil. Kč z kapitoly 05 - kapitálové výdaje 
(administrativně technická budova záchranné služby) do rozpočtové rezervy 
Pro: 21 Proti: 6  Zdr. 31 
Nebylo přijato.  
 
Pozměňující návrh člena ZHMP Švarce – „ZHMP souhlasí se snížením dílčí redukce závazkového 
portfolia hl. m. Prahy z 8,5 mld. na 7,2 mld., a toto snížení použít 500 mil. na parkoviště P+R, 500 
mil. na výkup pozemků pro okruh nebo metro, 300 mil. na strategické investice na výstavbu vlastních 
sportovišť“ 
Pro: 5 Proti: 0  Zdr. 50 
Nebylo přijato.  
 
Pozměňující návrh členky ZHMP Semelové – snížit o 50 mil. kapitolu - pokladní správa (neúčelová 
rezerva) a o tuto částku navýšit kapitolu školství - položka ostatní záležitosti vzdělávání (zdroje hl. m. 
Prahy), na posílení odměn učitelů škol MČ.  
2) snížit o 100 mil. Kč kapitolu - pokladní správa (neúčelová rezerva) a o tuto částku navýšit kapitolu 
05 zdravotnictví a sociální oblast na navýšení odměn v sociálních službách 
Pro: 8 Proti: 0 Zdr. 44 
Nebylo přijato.  
 
Pozměňující návrh člena ZHMP Nouzy – doplnit do původního textu usnesení bod VI. ve znění: 
„ukládá Radě hl. m. Prahy  
1) předložit návrh pravidel pro rozdělení investiční rezervy pro MČ HMP v roce 2017“ 
2) ustanovit pracovní skupinu pro hodnocení žádostí MČ HMP na čerpání investiční rezervy v roce 
2017, ve které budou mít své zástupce politické kluby ZHMP. Termín: leden 2017“ 
Pro: 59 Proti: 0 Zdr. 0 
Bylo přijato.  
 
Pozměňující návrhy klubu Pirátů: 
 
Návrh č. 1 k navýšení kapitálových výdajů v rozpočtovém výhledu 
doplnit bod VI., který zní: „VI. ukládá Radě HMP zpracovat a předložit ZHMP k projednání změnu 
rozpočtového výhledu, aby byly navýšeny očekávané kapitálové výdaje o částku, která odpovídá 
plánovaným strategickým investicím hl. m. Prahy (např. metro D). Termín: 1. 2. 2017“ 
Pro: 9  Proti: 0  Zdr. 41 
Nebylo přijato.  
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Návrh č. 2 k revizi celkových investičních nákladů na rekonstrukci Domu u Minuty 
doplnit bod VI., který zní: „ VI. ukládá RHMP zajistit snížení celkových nákladů investiční akce č. 
41726 Dům u Minuty (kap. 08 – hospodářství, investor SVM MHMP) tak, aby odpovídaly rozsahu 
akce. Termín: 1. 2. 2017“ 
Pro: 9  Proti: 1  Zdr. 38 
Nebylo přijato.  
 
Návrh č. 3 k posouzení možného zlevnění investičních akcí městského okruhu 
doplnit bod VI., který zní: „VI. požaduje, aby RHMP zajistila v rámci čerpání z kapitol 03 - doprava, 
kapitálové výdaje, akce číslo 81 a 94 (městský okruh), posouzení možného zlevnění těchto staveb, a 
to včetně možnosti změny územního plánu respektive ZÚR. Termín: 1. 6. 2017“ 
Pro: 5  Proti: 0  Zdr. 49 
Nebylo přijato.  
 
Návrh č. 4 k nákladům na nezákonný výkon státní správy některými městskými částmi 
doplnit body VI. a VII., které znějí: „VI. vyjadřuje zásadní nesouhlas s tím, že městské části Praha 10 
a Praha 12 zbytečně zatěžují rozpočet hl. m. Prahy tím, že opakovaně ve stejné věci na úseku 
poskytování informací nezákonně rozhodují v rozporu s rozhodnutími Magistrátu hl. m. Prahy, 
odboru kontrolních činností, jako nadřízeného správního orgánu a vyzývá tyto městské části k 
nápravě. Kontrolní termín: 31. 1. 2017“ a „VII. žádá RHMP, aby v případě, že nedojde k nápravě 
podle předchozího bodu, bez zbytečného odkladu předložila návrh na snížení finančních vztahů o 
částku odpovídající zbytečně vynaloženým nákladům podle předchozího bodu“ 
Pro: 4  Proti: 0  Zdr. 43 
Nebylo přijato.  
 
Návrh č. 5 na přijetí příspěvku na úhradu nákladů žaloby ve věci OpenCard a jeho zapojení 
do rozpočtu 
doplnit body VI. a VII., které znějí: „VI. schvaluje přijetí příspěvku ve výši 10 tis. Kč od České pirátské 
strany na úhradu nákladů, které vzniknou v souvislosti se schválenou žalobou na horolezce a 
bývalého primátora MUDr. Pavla Béma a dalším členům tehdejší Rady ve věci náhrady škody 
v kauze Opencard“ a „VII. ukládá RHMP zapojit příjem podle předchozího bodu do rozpočtu hl. m. 
Prahy rozpočtovým opatřením. Termín: 1. 1. 2017“ 
Pro: 5  Proti: 5  Zdr. 30 
Nebylo přijato.  
 
Pozměňující návrh náměstkyně primátorky Kislingerové – do původního textu usnesení doplnit text 
ve znění – viz naskenovaný text na str. 6 – 8 tohoto zápisu 
Pro: 57  Proti: 0  Zdr. 0 
Bylo přijato.  
 
S  upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas. 
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   1/2 
   

náměstkyně primátorky Kislingerová 

 

k návrhu dílčí redukce závazkového portfolia vlastního HMP - snížení celkové výše zadlužení 
 

  TISK:        Z – 4453 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  56            PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  2   
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    21/2 

V usnesení byl v bodě II. upraven kontrolní termín na termín 29. 11. 2016. 
 
 
Řízení schůze převzal náměstek primátorky Dolínek. 

    2 
   

primátorka hl. m. Prahy 

 

k volbě přísedících Městského soudu v Praze 
 

  TISK:        Z – 4808 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  49            PROTI:   0        ZDRŽEL SE:  1   
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    21/3 

Materiál uvedla primátorka hl. m. Prahy.  
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 

     3 
   

primátorka hl. m. Prahy 

 

k návrhu na stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s 
výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl. m. Prahy 

 

  TISK:        Z – 4801 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  45            PROTI:  4         ZDRŽEL SE:  1   
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    21/4 

Materiál uvedla primátorka hl. m. Prahy.  
 
V diskusi vystoupil člen ZHMP Michálek. 
 
Závěrečné slovo přednesla primátorka hl. m. Prahy, která reagovala na příspěvky z diskuse. 
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Pozměňovací návrh člena ZHMP Michálka – uvedenou částku „450,- Kč“ změnit na novou částku ve 
výši „280,- Kč“ 
Pro: 8 Proti: 0  Zdr. 29 
Nebylo přijato. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 

    4 
   

primátorka hl. m. Prahy 

 

k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol 
 

  TISK:        Z – 4779 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  53            PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  0   
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    21/5 

Materiál uvedla primátorka hl. m. Prahy.  
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 

    5 
   

primátorka hl. m. Prahy 

 

k úpravě Integrované strategie pro integrované teritoriální investice Pražské metropolitní oblasti na 
programové období 2014-2020 
 
+USB flash disk 

 

  TISK:        Z – 4797 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   40           PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  7   
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    21/6 

Materiál uvedla primátorka hl. m. Prahy.  
 
V tomuto bodu se přihlásil Jan Zeman z řad občanů HMP, jehož obsah vystoupení sdělil přítomným 
předsedající náměstek primátorky Dolínek. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
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    6 
   

primátorka hl. m. Prahy 

 

k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy, aktualizace 2016 

 

  TISK:        Z – 4857 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  47            PROTI:   0        ZDRŽEL SE:   9  
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    21/7 

Materiál uvedla primátorka hl. m. Prahy.  
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Martan, Dlouhý, Ferjenčík, Novotný V., Hrůza, Michálek, 
Zábranský, Bříza, Kubišta, Semelová, Prchal, předseda výboru pro dopravu ZHMP Stropnický, Jílek. 
 
Závěrečné slovo přednesla primátorka hl. m. Prahy, která reagovala na příspěvky z diskuse. 
 
Přestávka 16,57 – 17,03 hodin 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
V 17,04 hodin byl zahájen bod: 
Řízení schůze převzala náměstkyně primátorky Kolínská. 

  33/3 
   

radní Lacko 

 
k usnesení RHMP č. 2921 ze dne 22. 11. 2016 k návrhu na vyřízení podání č.j. MHMP - 1813224/2016 
- OVO - P. Kuriščák, podnět k projednání v Zastupitelstvu HMP - ohrožení sídliště Písnice v Praze 
 

  TISK:        Z – 4898 

Materiál uvedl radní Lacko. 
 
V diskusi vystoupili tito občané HMP: Mgr. Jiří Koubek - poslanec PS Parlamentu ČR a starosta MČ 
Praha – Libuš, Jaroslav Kubrít, Marek Růžička, Jaroslav Setnička, RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Profant, Semelová, Čižinský, Hrůza, Švarc, Ferjenčík, Jílek, 
radní Wolf. V rámci diskuse vystoupil Bc. František Adámek – poslanec PS Parlamentu ČR, dále 
v diskusi vystoupili tito členové ZHMP: předseda výboru pro legislativu, veřejnou správu, 
protikorupční opatření a informatiku ZHMP Mirovský, předseda výboru pro bezpečnost ZHMP 
Štěpánek P., radní Plamínková. V rámci diskuse vystoupil JUDr. Tomáš Havel – ředitel LEG MHMP. 
Dále vystoupil člen ZHMP Kubišta. 
 
Procedurální návrh člena ZHMP Novotného V. na prodloužení jednání po 19. hodině až do ukončení 
projednávání tohoto bodu (tisku Z – 4898) 
Pro: 20 Proti: 1 Zdr. 7 
Nebylo přijato. 
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Procedurální návrh členky ZHMP Semelové na prodloužení jednání do 21 hodin 
Pro: 18 Proti: 0  Zdr. 1 
Nebylo přijato. 
  
Předseda výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Nacher – faktická – reagoval na vystoupení     
Mgr. Jiřího Koubka – poslance PS Parlamentu ČR a starostu MČ Praha – Libuš 
 
Projednávání bodu bylo přerušeno s tím, že druhý den ráno, tj. v pátek 25. 11. 2016 bude 
projednávání bodu pokračovat v 9 hodin ráno dalšími diskusními příspěvky. 
 
 

Členům ZHMP byly předány tyto informace: 
 

1 4872 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 

primátorka  
hl.m. Prahy 

2 4888 o významných dopravních omezeních na hlavních 
komunikacích v Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

3 4869 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

4 4868 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

radní Ropková 

5 4900 k problematice nominací osob do orgánů společností s 
majetkovým podílem Hl. m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 
 
 
Při zasedání ZHMP byl vyvěšen dopis, adresovaný ZHMP: 
 
Nesouhlasné vyjádření vlastníka pozemku parc. č. 1285/38 v k. ú. Troja k pořízení změny Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy spočívající ve změně stávajícího funkčního využití území OB – 
čistě obytné na nezastavitelnou plochu ZMK – zeleň městská a krajinná – k bodu poř. č. 17/7, tisk Z 
– 4721 – k podnětu č. 234 
(Prague Construction, a.s., Masarykovo nábřeží 28, 110 00 Praha 1) 
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Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 
 
Přijatá usnesení ZHMP č. 21/1 až č. 21/7 jsou součástí tohoto zápisu. 
 
 
         V 19,01 hodin primátorka hl. m. Prahy přerušila jednání tohoto Zastupitelstva hl. m. Prahy do 
druhého dne, tj. do pátku 25. 11. 2016 do 9 hodin ráno. 

 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
                      
 
 

Hana  N o v á k o v á 
 
 
 

Mikuláš  F e r j e n č í k 
 
                                                                                                 
 
 
 
Zapsala:  Bc. Jana Soběslavská 
 
 
 


