ZÁPIS
z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se konalo dne 7. června 2012
od 10.30 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Dle prezence bylo přítomno:
58 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 2 poslanci PSP ČR)
28 zástupců městských částí hl. m. Prahy
ředitel MHMP
25 ředitelů a zástupců odborů MHMP
15 ředitelů organizací
2 poslanci PS PČR (současně i členové ZHMP)
3 senátoři HMP
23 zástupců tisku
10 hostů
CELKEM přítomných: 165 osob
OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP
Mgr. Marta Semelová
doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý,
Dr. MSc.
JUDr. Monika Krobová Hášová
Ing. Antonín Weinert, CSc.
Roman Petrus

2. mimořádné zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil primátor hl. m. Prahy v 10,42 hodin.
Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo tedy schopno
se usnášet.
Dále předsedající primátor hl. m. Prahy konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj
pozváni všichni členové ZHMP a připomněl, 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 Pavel Hurda a JUDr. Lubomír Ledl.
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Hlasování o členech návrhového výboru:
předseda: Ing. Vladimír Schmalz
členové: Mgr. Jan Kalousek
Bc. František Adámek
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.
Dr.-Ing. Milan Urban
Ing. Jan Vašíček
Petr Šimůnek
tajemník výboru: JUDr. Jindřich Lorenc, odbor legislativní a právní MHMP
PRO: 51

PROTI: 0

ZDR. 0

Bylo přijato.
Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení.
K programu jednání:
Předsedající primátor hl. m. Prahy sdělil, že vzhledem k tomu, že toto jednání Zastupitelstva
hl. m. Prahy bylo svoláno na 10.30 hod. a Jednací řád Zastupitelstva HMP v části 8, čl. 27 a 27a říká,
že „přihlášky členů Zastupitelstva HMP a občanů k přednesení interpelací musí být odevzdány do 9.30
hod. a v 10.00 hodin se losuje pořadí“, tak předsedající primátor hl. m. Prahy doporučil, aby pro toto
jednání Zastupitelstva HMP byla přijata ad hoc změna Jednacího řádu Zastupitelstva HMP s tím, aby
přihlášky k přednesení interpelací byli členy ZHMP a občany odevzdány do 11.00 hodin a v 11.10
hodin by pak proběhlo losování pořadí přednesení interpelací. Zároveň uvedl, že interpelace občanů
standardně začnou ve 12.30 hodin a naváží na ně interpelace členů ZHMP.
Hlasování o ad hoc změně Jednacího řádu ZHMP
PRO: 55
PROTI: 0
ZDR. 0
Bylo přijato.
V diskusi o upraveném návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Březina, Adámek,
Kaucký
Hlasování o návrhu člena ZHMP Kauckého – vypustit z upraveného programu jednání bod pod
poř. č. 4. - Z – 945 a bod pod poř. č. 5.- Z – 943
PRO: 14
PROTI: 29 ZDR. 10
Nebylo přijato.
Hlasování o návrhu člena ZHMP Adámka – vypustit z upraveného programu jednání bod pod
poř. č. 1. - Z – 973 a bod pod poř. č. 2/1. - Z – 975
PRO: 14
PROTI: 32 ZDR. 8
Nebylo přijato.
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Hlasování o návrhu člena ZHMP Březiny – do upraveného programu jednání doplnit nový bod 6. –
„Informaci Rady hl. m. Prahy o situaci v získání dotace z Operačního programu - Doprava na
stavbu metra A“.
PRO: 13
PROTI: 27 ZDR. 11
Nebylo přijato.
Hlasování o celém upraveném programu jednání tak, jak byl předložen:
PRO: 43
PROTI: 9
ZDR. 5
Bylo přijato.
S upraveným programem jednání byl vysloven souhlas.
1.

I.náměstek primátora Hudeček

o ukončení pořizování Územního plánu hl. m. Prahy
+ CD
TISK:

Z – 973

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 37

PROTI: 11

ZDRŽEL SE: 2

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO:
Materiály pod poř. č. 1. a 2/1. uvedl I. náměstek primátora Hudeček.

2M/1

V diskusi vystoupili občané: Ing. Jiří Štyler – člen ZMČ Praha 11, Ing. Ilona Picková.
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Poche, Březina, Śimůnek, Šťastný, Ludvík, Hodek, Teska
Arnoštová, předseda výboru pro územní rozvoj ZHMP Schmalz, Ledl, radní Chudomelová, předseda
výboru pro životní prostředí ZHMP Urban, Mlejnský.
předseda kontrolního výboru ZHMP Dolínek – technická – k rozdání dopisů a právních stanovisek
Ve 12,30 hodin bylo přerušeno projednávání bodů Z – 973 a Z – 975 a bylo zahájeno projednávání
bodu „Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP“.

Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP
Přehled interpelací občanů je v samostatné příloze tohoto zápisu.
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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 „Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP“ byla vyhlášena předsedajícím
primátorem hl. m. Prahy přestávka.
Přestávka na oběd 13,15 – 13,47 hodin.
Po ukončení přestávky předsedající primátor hl. m. Prahy zahájil pokračování jednání.
V pokračující diskusi k projednávaným tiskům dále vystoupili tito členové ZHMP: Adámek, Blažek,
Richter M., předseda kontrolního výboru ZHMP Dolínek, radní Manhart, Teska Arnoštová, Ledl,
Ludvík, Slezák, radní Chudomelová, předseda výboru pro životní prostředí ZHMP Urban, Šťastný,
Poche, Hodek, Pařízek, Kaucký, primátor hl. m. Prahy.
Závěrečné slovo přednesl I. náměstek primátora Hudeček, který reagoval na příspěvky z diskuse.
člen ZHMP Šťastný navrhl změnu usnesení s textem: „ZHMP přerušuje projednávání tisku Z – 973 a
tisku Z – 975 do doby předložení stanovisek zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR (ministra,
náměstka ministra Ministerstva pro místní rozvoj ČR) a právních posudků, které jasně dokládají, že
přijetí ukončení pořizování ÚP hl. m. Prahy a zahájení pořizování nového ÚP hl. m. Prahy dle výše
uvedených tisků je v souladu s platnými zákony ČR“.
Pro: 17 Proti: 27 Zdr. 9
Nebylo přijato.
Usnesení bylo přijato beze změny.
2/1.

I.náměstek primátora Hudeček

k pořízení Územního plánu hl. m. Prahy
TISK:

Z – 975

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 36

PROTI: 11

ZDRŽEL SE: 0

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 2M/2
člen ZHMP Ledl – technická – upozornil na skutečnost, že se nehlasovalo o sloučení diskuse ke
společně předloženým tiskům Z – 973 a Z – 975 I. náměstkem primátora Hudečkem
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V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Poche, Šťastný, předseda výboru pro kulturu, památkovou péči,
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a předseda výboru pro informatiku, evropské
fondy ZHMP Pecha, předseda kontrolního výboru ZHMP Dolínek, Richter M.
předseda výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a
předseda výboru pro informatiku, evropské fondy ZHMP Pecha - navrhl ukončení diskuse
Pro: 35 Proti: 10 Zdr. 1
Bylo přijato.
Závěrečné slovo přednesl I. náměstek primátora Hudeček, který reagoval na příspěvky z diskuse,
S doplňujícím vyjádřením vystoupil zástupce LEG MHMP JUDr. Lorenc.
Pozměňující návrh člena ZHMP Šťastného – za bod „I.“ doplnit nový bod ve znění:
„II. schvaluje zastavení pořizování a schvalování veškerých změn platného ÚP, s výjimkou změn,
týkajících se veřejně prospěšných a infrastrukturních staveb výhradně nekomerčního charakteru, a to
do doby ukončení projednání nového ÚP, pořizovaného dle bodu I. tohoto usnesení“, bod „II.“ změnit
na „III.“, který nově zní: „III. ukládá 1. Radě hl. m. Prahy zajistit realizaci bodů I. a II. tohoto usnesení a
v bodě 2. ZHMP ukládá postupovat v souladu s bodem II. tohoto usnesení“
Pro: 14 Proti: 23 Zdr. 12
Nebylo přijato.
Usnesení bylo přijato beze změny.
2/2.

I.náměstek primátora Hudeček

informace o pozměňovacích návrzích k novele stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.)
+ CD
TISK:

Z – 993

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 40

PŘIJATO

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 3

USNESENÍ ČÍSLO:

2M/3

Materiál uvedl I. náměstek primátora Hudeček.
V usnesení byl v bodě III. upraven původní text na nové znění: „zajistit realizaci bodu II. tohoto
usnesení.
S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas.
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3.

náměstek primátora Kabický

k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti v roce 2012 - J4. Program Podpora rodiny
TISK:
Z – 939
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 47

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Kabický.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

2M/4

V diskusi vystoupil předseda kontrolního výboru ZHMP Dolínek.
Závěrečné slovo přednesl náměstek primátora Kabický, který reagoval na příspěvek z diskuse.
V usnesení byl v bodě II. upraven termín na 12. 6. 2012.
4.

radní Novotný

k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Muzeum hlavního města Prahy
TISK:
Z – 945
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 38

PŘIJATO

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 10

USNESENÍ ČÍSLO:

2M/5

Materiál uvedl radní Novotný.
V diskusi vystoupil starosta MČ Praha – Vinoř František Švarc.
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Kaucký, Šťastný, předseda výboru pro kulturu, památkovou
péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a předseda výboru pro informatiku,
evropské fondy ZHMP Pecha.
V rámci diskuse vystupoval radní Novotný, který reagoval na každý přednesený příspěvek zvlášť.
V usnesení do bodu II. bylo doplněno první slovo textu „zajistit…“
Usnesení bylo přijato.
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5.

radní Novotný

k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pražská informační služba
TISK:
Z – 943
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 39

PŘIJATO

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 9

USNESENÍ ČÍSLO:

2M/6

Materiál uvedl radní Novotný.
V usnesení do bodu II. bylo doplněno první slovo textu „zajistit…“ a termín byl upraven na rok „2012“.
Usnesení bylo přijato.
6.

předseda kontrolního výboru ZHMP Dolínek

k návrhu personální změny v kontrolním výboru ZHMP
předseda kontrolního výboru ZHMP Dolínek – navrhl člena ZHMP JUDr. Lubomíra Ledla zvolit
místopředsedou kontrolního výboru ZHMP
Pro: 16 Proti: 4 Zdr. 20
Nebylo přijato.
Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto zasedání
Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Přijatá usnesení ZHMP č. 2M/1 až č. 2M/6 jsou součástí tohoto zápisu.
Při zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy byl vyvěšen dopis Ing. Ivana Jankovské – elektronické podání
ze dne 22. 5. 2012 k připravovaným změnám MHD v hl. m. Praze.
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Primátor hl. m. Prahy poděkoval všem přítomným za účast. Závěrem konstatoval, že 18. zasedání
Zastupitelstva hl. m. Prahy se bude konat 21. 6. 2012 a zakončil jednání v 16,06 hodin.

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
primátor hl. m. Prahy

Ověřovatelé zápisu:

Pavel H u r d a

JUDr. Lubomír L e d l

Zapsala: Jana Soběslavská
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