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STENOZÁPIS z 15. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy 

ze dne 19. března 2020 

 

(Jednání zahájeno v 8.36 hodin) 

 

Prim. Hřib: Dobrý den, vítám vás tady. Vážené členky a členové Zastupitelstva -  

vyměníme znělku. S těmi ústenkami bude nejlepší tato. Vážené členky a členové Zastupitel 

hlavního města Prahy, vážené paní poslankyně a senátorky, vážení páni poslanci a senátoři, 

vážené paní starostky, vážení páni starostové, vážení občané a hosté, zahajuji 15. zasedání 

Zastupitelstva hlavního města Prahy ve volebním období 2018 – 2022 a všechny vás na tomto 

jednání vítám. 

Konstatuji, že zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 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 Zastupitelstva. Podle 

prezence je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva hl. m. Prahy, a proto je 

zasedání schopno se usnášet. 

 Dnešní zasedání Zastupitelstva proběhne v upraveném režimu, a to vzhledem k situaci, 

která si vyžaduje přísná hygienická opatření v souvislosti s nákazou a dalším šířením 

koronaviru v hlavním městě Praze. Se všemi politickými kluby zastupitelstva byl režim tohoto 

jednání projednán a v zájmu co největší ochrany zdraví jsme přijali opatření, která výrazně 

snižují počet osob soustředěných v jednom prostoru. Účast členů zastupitelstva byla napříč 

politickými kluby zredukována tak, abychom eliminovali nebezpečí šíření nákazy koronaviru. 

Všem zastupitelským klubům nyní děkuji za vstřícnost. 

 Hlavní město Praha doporučilo starostům městských částí a ředitelům odborů MHMP, 

aby sledovali jednání tohoto Zastupitelstva prostřednictvím online přenosu. Starostům a 

ředitelům odborů, kteří nemají žádné body k projednání, úřad doporučil, aby se jednání 

zastupitelstva osobně nezúčastňovali. Pokud však mají dle programu body k projednání, tak, 

aby se dostavili pouze na své body. 

 Veřejnosti bude umožněn zvláštní vstup do jednacího sálu, který vede do prostoru jim 

vždy vyhrazenému. Médiím a novinářům město doporučilo, aby toto dnešní jednání 

Zastupitelstva sledovali pouze online. Ti, kteří se i přes doporučení musí osobně účastnit 

jednání, mají vyhrazenou místnost č. 135, kde přenos sledují online.  

 Magistrát dbá na zdraví všech, kteří se na tomto jednání zastupitelstva podílejí, proto 

je zajišťována zvýšená frekvence úklidu toalet a veřejných prostor. Veškeré zásobníky mýdla 

jsou doplněny dezinfekčními prostředky a taktéž je doplňován hygienický materiál. Vstup do 

budovy a vchody do jednacího sálu jsou vybaveny dezinfekčními prostředky. Apeluji na 

všechny přítomné, aby důsledně dodržovali zásady osobní hygieny. 

Celý průběh dnešního jednání je přenášen v přímém přenosu na internetové adrese 

www.praha.eu. 

 Dámy a pánové k dnešnímu jednání. 

          Na celé jednání 15. schůze se omlouvá: 

pan zastupitel Petr Novotný 

pan zastupitel Bohuslav Svoboda 

paní zastupitelka Jaroslava Janderová 

pan zastupitel Tomáš Portlík 

pan zastupitel Zdeněk Zajíček 

pan zastupitel Martin Sedeke 
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pan zastupitel Tomáš Kaštovský 

pan zastupitel David Vodrážka 

pan zastupitel Jakub Stárek 

paní zastupitelka Alexandra Udženija 

paní zastupitelka Jana Komrsková 

pan zastupitel Ondřej Prokop 

paní zastupitelka Marcela Plesníková 

pan zastupitel Radek Lacko 

pan zastupitel Milan Maruštík 

pan zastupitel Ivan Pilný 

paní zastupitelka Hana Kordová Marvanová 

paní zastupitelka Jana Plamínková 

pan zastupitel Miloš Růžička 

paní zastupitelka Lenka Burgerová 

pan zastupitel Pavel Světlík 

pan zastupitel Jakob Hurrle 

pan zastupitel Petr Zeman 

pan zastupitel Jiří Knitl 

paní zastupitelka Marta Gellová 

pan zastupitel Ondřej Martan 

pan zastupitel Petr Kubíček 

paní zastupitelka Aneta Heidlová 

paní zastupitelka Eva Horáková 

 

 Vážené členky a členové Zastupitelstva hlavního města Prahy, než budeme 

pokračovat, požádám ty z vás, kteří tak dosud neučinili, aby se prezentovali zasunutím čipové 

identifikační karty do hlasovacího a komunikačního zařízení.  Vaše přítomnost se objeví na 

světelné tabuli, a to vám umožní zúčastnit se hlasování. 

 Vážené členky a členové Zastupitelstva hlavního města Prahy, ověřením zápisu z 

dnešního zasedání pověřuji pana zastupitele Jiřího Zajace a pana zastupitele Jana Wolfa. 

Předpokládám, že oba – ano, ještě technická pan poslanec Čižinský.  

 

 P. Čižinský: Já jsem to mačkal! Pan poslanec Nacher přesně ví, co dělám, líp než já, 

ale na to jsem zvyklý. Chtěl bych poprosit, místo pana zastupitele Zelenky, který se nově 

omlouvá, je přítomen pan zastupitel Knitl, který se tímto neomlouvá. Děkuji. 

 

 Prim. Hřib: Omluva Pavel Zelenka místo Jiřího Knitla. Děkuji.  

 Souhlasí pan zastupitel Zajac a pan předseda Wolf? Souhlas. Ještě nějaká technická? 

Viktor Mahrik technická. 

 

 P. Mahrik: Já samozřejmě nevím, jestli všechny poznám v těch rouškách, ale mám za 

to, že pan Zajac tady není. Jo? OK, dobře. (Smích.)  
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 Prim. Hřib:  Kde? Támhle. Schovává se. Dobře. Nyní tedy k volbě návrhového 

výboru.  

 Ve smyslu platného Jednacího řádu Zastupitelstva vám předkládám návrh na složení 

návrhového výboru se zástupci všech politických klubů.  

Návrhový výbor tak, jak byl politickými kluby navržen: 

 předseda  Martin Dlouhý 

1. člen          Martin Benda 

2. člen          Ondřej Kallasch 

3. člen          Lubomír Brož 

4. člen          Karel Hanzlík 

 za tajemníka výboru navrhuji pana doktora Tomáše Havla, kterého teď nevidím. Kde 

máme legislativu, paní ředitelko? Neslyším. Sleduje online. Paráda. Dobře. Má někdo dotaz či 

připomínku? Není tomu tak. 

Budeme tedy hlasovat o složení návrhového výboru. Hlasujeme nyní.  

Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Složení návrhového výboru bylo schváleno. 

 

 K bodu „Návrh programu jednání“ pro přehlednost zopakuji postup, který jsme 

stanovili u projednávání návrhu programu:  

 JŘ ZHMP čl. 6 říká „ Návrh programu jednání stanoví a předkládá ZHMP ke 

schválení Rada. Každý člen ZHMP, Rada, výbor ZHMP a klub členů ZHMP má právo 

v rámci projednávání návrhu programu navrhnout doplnění nebo vypuštění bodu programu.“  

 V rozpravě k návrhu programu je možné přednést vyjádření k předloženému návrhu 

programu či jednotlivým pozměňujícím návrhům a dále návrhy na doplnění nebo vypuštění 

bodu programu včetně případného odůvodnění a technické a faktické poznámky. 

 Vystoupení v rámci rozpravy o návrhu programu může trvat nejvýše 3 minuty.  

 Pan poslanec Čižinský technická.  

 

 P. Čižinský: Pane primátore, děkuji za slovo. Doporučuji, abychom tyto věci nečetli, 

protože je známe, tak abychom to zkrátili. Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Je tady nějaká veřejnost, tak jsem chtěl jenom upozornit na to, že 

vystoupení může trvat maximálně tři minuty. Pan radní Chabr. 

 

 P. Chabr: Chtěl bych navrhnout procedurální změnu jednacího řádu pro toto 

Zastupitelstvo, že vystoupení veřejnosti může trvat maximálně minutu.  

 

 Prim. Hřib: O tomto návrhu nyní budeme hlasovat bez rozpravy. Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 1. Máme schválený tento návrh. 

 Oprava. Nebude vystoupení trvat tři minuty, vystoupení může trvat pouze jednu 

minutu. Platí to tedy jak pro zastupitele, tak i pro veřejnost. Nyní tedy k vlastnímu návrhu.  

 

 Rada schválila „Návrh programu jednání 15. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy“,  

který jste obdrželi e-mailem. Následně byl v pondělí doplněn o další materiály. A nyní tedy 

jednáme o dokumentu „Upravený návrh programu 15. jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy“, 

který máte před sebou.   
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 Nejdřív budeme hlasovat o dvou procedurálních návrzích.  

 Za prvé tady máme návrh, nezařazovat na program jednání pevné body programu 

podle části VIII. Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy (interpelace občanů a 

zastupitelů hlavního města Prahy); tím nebude dotčeno samotné podávání interpelací, které je 

možné podat písemně. Nejprve budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu. Hlasujeme 

nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Tento procedurální návrh byl schválen.  

 A druhým procedurálním návrhem je sloučení rozpravy a hlasování ke všem bodům 

programu jednotlivých předkladatelů. Nyní budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Procedurální návrh přijat. Děkuji.  

 

 Nyní zahájíme rozpravu k programu. Prvním přihlášeným je pan Ivan Václavovič ve 

věci zrušení modrých zón. Prosím tedy k pultíku. Jedna minuta.  

 

 Ivan Václavovič – občan hl. m. Prahy: Vážení zastupitelé, ctění občané, můj projev 

bude velice krátký. Týká se jako už tradičně modrých zón. Dozvěděl jsem se, že v této době 

jsou zrušeny modré zóny v rámci epidemie koronaviru. Navrhuji proto jednoduše, aby toto 

zrušení bylo prodlouženo na neurčitou dobu do budoucna v zájmu ulehčení života všech 

občanů našeho hlavního města Prahy. Děkuji vám za pozornost.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji za stručnost, a nyní další zástupce veřejnosti pan Robert Vašíček 

na téma stop koronaviru v Česku. Prosím, jedna minuta. 

 

 Robert Vašíček – občan hl. m. Prahy: Vážení zastupitelé a ctění občané hl. m. Prahy. 

Jsem zastupitel MČ Praha 11, zároveň občan hl. m. Prahy. Dne 27. února 2020 jsem jako 

jediný zastupitel na Praze 11 navrhoval bod koronavirus v Česku, resp. koronavirus na Praze 

11. Všechny zastupitelské kluby, ať už to byla TOP09, STAN, Piráti nebo ODS nebo ANO, 

se tomuto vysmáli, a jak vidíte, pravda byla na mé straně.  

 Já zde přicházím s trošku delším projevem, protože vidíte, že modré zóny jako 

úniková hra pro občany už v tuto chvíli neplatí. Zároveň mám tady návrh, ten bod by se měl 

jmenovat do programu Stop koronaviru v Česku. Navrhuji čtyři body. Najdete to na 

stejnojmenném videu na YouTube, které se jmenuje Stop koronaviru v Česku, vidělo ho přes 

tisíc lidí.  

 Za prvé bezprecedentní informační kampaň o účincích vitamínů a minerálů na 

imunizaci lidského organismu proti všem virům a bakteriím nevyjímaje. Podklady vám 

poskytnu. Je třeba, aby tomuto věnovalo hlavní město Praha peníze a svoji pozornost a 

mediální politiku. Za druhé vytvoření zdravotnické a dobrovolnické sítě, která bude servisovat 

nakažené a lidi v karanténě tak, aby tito lidé nemuseli vůbec vycházet na veřejnost. Jedná se o 

zajištění nákupu, venčení pejsků.  

 

 Prim. Hřib: Omlouvám se, ale překročil jste… 

 

 Robert Vašíček – občan hl. m. Prahy: Za třetí plošné testování populace. Já vás 

poprosím, abych to mohl dokončit. Plošné testování populace hlavního města na přítomnost 

koronaviru ve výtěru úst podle metody laboratoří Tilia. Za čtvrté, jakmile budou… 
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 Prim. Hřib: Bohužel jste překročil stanovený limit.  

 

 Robert Vašíček – občan hl. m. Prahy: …vybaveni rouškami FFP3, resp. respirátory, 

tak vás prosím, abyste vyhlásili Prahu uzavřeným městem pro všechny, kteří tyto respirátory 

nebudou mít. Děkuji za pozornost a prosím o přijetí bodu Stop koronaviru v Česku.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji, a nyní tedy přikročíme k rozpravě zastupitelů. Nikdo není 

přihlášen. Rozprava nyní. Pan poslanec Nacher. Ano. 

 

 P. Nacher: Děkuji za slovo. Chtěl bych potvrdit, že došlo k dohodě předsedů klubů, že 

ten program je upraven, takže předpokládám, že kolegové stáhnou. Ještě pro mě poslední 

výzva. My to budeme akceptovat, když to neuděláte. Jestli můžou kolegové Šimral a Johnová 

stáhnout ty koncepční materiály. Pokud tak neučiní, nic se neděje. Jenom jsem chtěl ještě 

jednou k tomuto vyzvat. Tady fakt teď pojedeme rychle bez nějaké diskuse, tak jestli je to 

možné. Když ne, nic se neděje, ale musel jsem to tady říct. Děkuji. 

 

 Prim. Hřib: Děkuji. Nyní pan náměstek Vyhnánek.  

 

 Nám. Vyhnánek: Děkuji za slovo, pane primátore. Prosím o dozařazení Tisku Z – 

8172. Jedná se o rozdělení investiční rezervy pro městské části, předsedové jednotlivých 

zastupitelských klubů, resp. jejich zástupci byli informováni, takže vědí, jakým způsobem 

jsme tu rezervu rozdělili. Nešlo to na Radu ani na finanční výbor, protože nám to časová 

situace a okolnosti neumožnily. Nicméně bych byl rád, kdybychom tento tisk schválili, aby 

městské části tyto peníze obdržely. Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Předpokládám, že tento návrh jako poslední z tvých tisků zařadit. Fajn. 

Dále v rozpravě pan náměstek Hlubuček.  

 

 Nám. Hlubuček: Dobrý den, děkuji. Rád bych stáhl Tisk Z – 8082. Je to k návrhu na 

úplatné nabytí pozemku. Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan předseda Wolf.  

 

 P. Wolf: To je otázka k Patrikovi Nacherovi. Znamená to, že pokud kolegové 

nestáhnou ty tisky, že pro ně nebudete hlasovat jako ANO? Budou hlasovat. Dobré.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji. Další je přihlášený pan radní Šimral.  

 

 P. Šimral: Děkuji za slovo. Já jsem si volal s panem Ing. Pilným, který prý s těmi 

dokumenty nemá problém. Ony už prošly i na výboru pro vzdělávání. Ale ono je to asi jedno, 

ono to nijak nespěchá, tak já body 56, 57 stahuji. (Potlesk.) 

 

 Prim. Hřib: Děkuji, 56, 57, fajn OK. Dále máme paní radní Johnovou.  

 

 P. Johnová: Tisk k paliativní péči jsem zařazovala proto, že to prochází průběžně 

docela velkou diskusí. Prošlo to dvěma výbory atd. Jestliže to stále není dostatečné, tisk také 

stahuji. Nechápu, ale dobře. Já na tom fakt netrvám. (Odpovědi ze sálu.) Dobře, tak to tam 

nechám.  

 

 Prim. Hřib: Dobře, fajn, prima, děkuji. Nyní pan náměstek Hlubuček.  
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 Nám. Hlubuček: Prosím, dohlásil bych tisk 8173, je to k návrhu na nákup ochranných 

pomůcek v souvislosti s nouzovým stavem v návaznosti na výskyt onemocnění COVID-19 

v ČR. Vzhledem k tomu, že můžeme dělat opatření pouze do 50 milionů rozpočtová jako 

Rada, tak tady máme připravený nákup za 123 mil. Kč a potřebujeme, aby o tom 

Zastupitelstvo dnes rozhodli. Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Číslo toho tisku ještě jednou, prosím.  

 

 Nám. Hlubuček: Z - 8173. Tisk předkládáme společně s paní radní Johnovou, a ten 

tisk vám bude všem roznesen na stoly, prosím. Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Díky, fajn. Další přihlášenou je paní radní Johnová.  

 

 P. Johnová: Pan náměstek Hlubuček mě předběhl jako vždy. Chtěla jsem udělat 

přesně totéž, dohlásit tento tisk, a jinak tedy děkuji za to, že jsme tam mohli tu paliativu 

nechat. Mně to usnadní práci, nebudu muset revokovat. Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Super, dobré. Nikdo další se nehlásí, uzavírám tedy rozpravu a budeme 

hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zastupitele Dlouhého, aby 

nás provedl hlasováním. Prosím.  

 

 P. Dlouhý: Děkuji. Je to slyšet. Přišly čtyři návrhy. První návrh je od pana Vyhnánka, 

zařadit bod, který zkrátím název Rezerva. Jako poslední z jeho tisků.  

 

 Prim. Hřib: Prima. Budeme tedy hlasovat nyní o tomto pozměňovacím návrhu. 

 Kdo je pro doplnění do programu? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Pozměňovací návrh byl přijat.  

 

 Nyní tedy další, prosím.  

 

 P. Dlouhý: Další je návrh od pana Hlubučka, stáhnout bod 14, vyřadit ho z programu.  

  

 Prim. Hřib: Vyřadíme bod 14, prosím tedy o hlasování nyní o tomto pozměňovacím 

návrhu.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Pozměňovací návrh přijat.  

 Další, prosím.  

 

 P. Dlouhý: Další je návrh od pana Šimrala, vyřadit body 56 a 57, což jsou koncepce a 

akční plán.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Tento pozměňovací návrh byl přijat.  

 Další, prosím.  
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 P. Dlouhý: Poslední návrh je od pana Hlubučka, zařadit bod s názvem Nákup 

ochranných pomůcek, zařadit jako poslední bod z jeho bodů.  

 

 Prim. Hřib: Nyní tedy budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Máme přijato. A to bylo vše.  

 

 Nyní budeme hlasovat o programu jako celku. Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Program máme schválený.  

  

 Zahajujeme tedy sloučenou rozpravu. Nejprve moje tisky. Předávám nyní 

předsednictví panu náměstku Hlaváčkovi. Jak to uděláme? Půjdu asi dopředu.  

 

 Nám. Hlaváček: Dobrý den. Prosím pana primátora o úvodní slovo.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji. Všechny vás požádám, abyste teď nechodili k pultíku od pultíku. 

Museli jsme to udělat, poněvadž se vyměňujeme.  

 

 Nám. Hlaváček: Technická. Mám tam technickou pana poslance Čižinského. 

 

 P. Čižinský: Mám technickou, abyste si právě neměnili mikrofony. Aby řídil schůzi 

jeden, nebo abyste řídil schůzi odjinud.  

 

 Prim. Hřib: Ono to technicky asi nejde, ale nějak to zvládneme. Jedem. Mám tady 

čtyři tisky. Jeden z nich je v podstatě rozpočtová úprava, související s OPPPR a druhé další 

jsou schválení projektů. Všechno bylo rozesláno, předpokládám, že jste měli možnost se s tím 

seznámit. Děkuji za pozornost.  

 

 Nám. Hlaváček: Děkuji. Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám. Hlasujeme.  

 

 

1 

Tisk Z - 8062 

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

 

 Nám. Hlaváček: Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji.  

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.:  0. Tisk byl přijat. 

 Nyní jsme v tisku  

 

 

2 

Tisk Z - 8085 

ke schválení projektů v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 

 Nám. Hlaváček: Hlasujeme.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se?  

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.:  0. Tisk byl přijat. Děkuji. 

 Nyní budeme hlasovat o tisku  
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3 

Tisk Z - 8092 

ke schválení projektů v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 

 Nám. Hlaváček: Hlasujeme.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se?  

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.:  0. Tisk byl přijat.  

 Nyní budeme hlasovat o posledním tisku pana primátora  

 

4 

Tisk Z - 8109 

ke schválení projektů v rámci 51. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 

 Nám. Hlaváček: Hlasujeme.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se?  

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.:  0. Tisk byl přijat.  

 Děkuji a předávám vedení schůze.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji. Vrať mi program. Děkuji. Nyní budeme mít sloučenou rozpravu 

pro paní radní Třeštíkovou. Je přihlášený občan Vašíček. Jedna minuta, prosím.  

 

 Robert Vašíček – občan hl. m. Prahy: Dámy a pánové, Robert Vašíček, Praha 11, 

zastupitel. Veškeré dotace jsou naprosto zbytečné, pokud nevyhlásíte Prahu za město 

uzavřené mimo občanů s respirátory třídy FFP3. Vy si tady můžete dál rozdávat peníze, ale 

jak jste si všimli, tak turisti tady nejsou. Vy jste dnes odmítli bod, který jsem navrhoval na 

zastupitelstvu Prahy 11, a ten bod řešil i ochranu cestovního ruchu. Takže jestli tady chcete 

přidělovat jakoukoli korunu bokem, děláte to úplně zbytečně, protože vy jste nepřijali 

usnesení, které by obnovilo život v Praze, v hl. m. Praha. Ten život obnovíte tím, že vyhlásíte 

Prahu za město uzavřené pro lidi, mimo lidi, kteří mají respirátory třídy FFP3. Tím se bude 

moci život vrátit do původních kolejí včetně turistů, a budeme moci být opět turistickým 

městem. Ale to, co vy děláte, je nekoncepční, je to ostuda tohoto Zastupitelstva, a já se stydím 

za to, že jste tu mými zastupiteli, že jste nepřijali ten bod, který jsem navrhoval, protože jste 

tím ohrozili zájmy občanů. Děkuji. 

 

 Prim. Hřib: Děkuji. Jenom dodávám, že podle hygieny třída FFP3 je vyhrazena 

momentálně pro JIP, pro běžnou populaci není momentálně doporučena. Nyní paní radní 

Třeštíková.  

 

 P. Třeštíková: Vážení přátelé, dovoluji si předložit dva tisky, všechny jste je dostali 

dopředu, takže o nich víte. Jedná se o poskytnutí dotací na základě programu podpory 

v oblasti cestovního ruchu, a další je poskytnutí individuálních neinvestičních účelových 

dotací v oblasti cestovního ruchu, a prosím o schválení. Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji za úvodní slovo. Nyní tedy zastupitelé. Hlásí se někdo? Nikdo nic. 

Uzavírám rozpravu a budeme hlasovat o jednotlivých tiscích. První je tedy tisk  
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5 

Tisk Z - 7994 

k návrhu na poskytnutí dotací na základě Programu podpory v oblasti  

cestovního ruchu pro rok 2020 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení bylo přijato. 

 Nyní další tisk  

 

6 

Tisk Z - 8089 

k návrhu na poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti  

cestovního ruchu v roce 2020 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení bylo přijato. 

 Děkuji. A nyní se dostáváme k bloku pana náměstka Hlaváčka. Prosím jej proto o 

úvodní slovo. 

 

 Nám. Hlaváček: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, jedná se o změny územního plánu, 

které jsou všechny v podnětu. Jsou to žádosti IPR, městských částí, případně Magistrátu. 

Všichni starostové jsou informováni, je to s jejich souhlasem. Já bych to jenom pro pořádek 

velmi rychle proklikal, kdyby měl někdo připomínku, můžeme jakoukoli ze změn vyjmout.  

 Můžeme? Pojďme rychle, vždycky jenom řeknu, jo. Ještě nehlasujeme. Pojďme na 

věc, nebude to trvat déle než tři minuty. Jsme u všech změn v podnětu, Praha – Lipence, 

žadatel IPR, Praha 21 MČ, žadatel starosta. Praha 15, žadatel městská část. Praha 5, žadatel 

městská část. Praha – Kolovraty, žadatel městská část. Praha – Újezd IPR, Praha 8 IPR, Praha 

– Kolovraty, žadatel starosta, městská část. Praha 21, žadatel městská část. Praha 21, městská 

část. Praha - Vinoř, odbor územního rozvoje. Praha 2, městská část Praha 2. Praha 5, městská 

část Praha 5. Praha 12, žadatel taktéž městská část Praha 12. Praha 12, městská část Praha 12. 

Praha 12, městská část Praha 12. Praha 4, městská část Praha 4 společně s Českým skautem. 

Praha 8, městská část Praha 8. Praha 8, městská část Praha 8. Praha – Kolovraty, městská část 

Kolovraty. Praha – Dubeč, odbor ochrany prostředí. Praha 12, odbor územního rozvoje. Praha 

5, městská část Praha 5. Praha 13, žadatel Praha 13. Praha 11, žadatel Praha 11. Praha 11, 

opět Praha 11. Praha 21.  

 Toto jsou tisky, které jsou k neschválení. Rekonstrukce komunikace. Většinou jsou to 

vysvětlené, zdůvodněné, nejsou to obstrukce. Praha 21, opět Praha 21 a Praha – Lipence. 

Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji. Nyní otevírám rozpravu. Přihlášení nejsou žádní občané. Nyní 

dostanou slovo zastupitelé. Nikdo není přihlášen, ukončuji tedy rozpravu a budeme hlasovat o 

jednotlivých tiscích. Technická pan předseda Wolf.  

 

 P. Wolf: Pane primátore, omlouvám se, kdybyste mohli minutku počkat. Pan kolega 

zastupitel Pospíšil si odskočil, chce počkat.  
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 Prim. Hřib: Fajn. Ještě bych možná upozornil, neřekl jsi nic o druhém tisku totiž. Řekl 

jsi jenom svoje, ale máš sloučenou rozpravu. Pana náměstka jestli nám můžete zapnout.  

 

 Nám. Hlaváček: Druhý tisk se týká revitalizace Václavského náměstí, kde 

trojstrannou dohodou došlo k dohodě o neexistenci ramp. Investor vlastně spolupracoval na 

tomto tématu a společně byla vyřešena doprava jiným způsobem, tak aby se mohla dokončit 

rekonstrukce spodní části Václavského náměstí. Je to velmi pozitivní příklad spolupráce se 

soukromým investorem. Než přijde pan předseda Pospíšil, můžu k tomu ještě něco říct.  

 

 Prim. Hřib: Já myslím, že to dáme, to půjde. To jsou všechny dva tisky. Dobrá tedy, 

ještě jednu. Teď otevírám znovu rozpravu. Veřejnost není přihlášena, zastupitel se žádný 

nehlásí, ukončuji tedy rozpravu a nyní budeme hlasovat o jednotlivých tiscích pana náměstka. 

Nejprve tedy tisk  

 

7 

Tisk Z - 8102 

k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 24) 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. To jsou ty územní změny.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Další je tisk 

 

8 

Tisk Z - 8127 

k návrhu Dohody o společném postupu a spolupráci ve věci revitalizace spodní části 

Václavského náměstí 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení máme přijato. 

 Děkuji panu náměstkovi a dostáváme se k bloku pana náměstka Hlubučka.  

 Poprosím jej proto o sloučené úvodní slovo k rozpravě k jeho tiskům.  

 

 Nám. Hlubuček: Děkuji. Mám tady Tisk Z – 8040 k návrhu na úpravu rozpočtu 

v oblasti bezpečnosti. Jedná se o převod nevyčerpaných prostředků Fondu zaměstnavatele 

Městské policie. Pak je to Tisk Z – 7712 k návrhu koncepce rekonstrukce služeben, 

upozorňuji, že se nejedná o rekonstrukce, ale výstavby služeben. A pak je to Tisk Z – 8065 

k návrhu na poskytnutí dotací hl. m. Prahy k programu oblasti prevence kriminality. Dále je to 

Tisk Z – 7939 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP v kapitole Městská 

infrastruktura na městské části Praha 12, 16 a 20 na provozování sběrného dvora, a Tisk Z – 

7963 k návrhu na úplatné nabytí pozemku v k. ú. Dubeč. Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Díky. Jenom se chci zeptat, ještě nemám vytištěnou novou verzi 

programu, ten nákup respirátorů, ten Tisk Z – 8173 jsme zařazovali do kterého bloku? Ten je 

až k tvému. Fajn. Dobře. Nyní otevírám rozpravu. Veřejnost, nikdo se nehlásí. Zastupitelé, 

nikdo se nehlásí. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých tiscích pana náměstka Hlubučka. První  
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    9  

Tisk Z - 8040  

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 - Bezpečnost na rok 2020 - převod 

nevyčerpaných prostředků Fondu zaměstnavatele Městské policie hl. m. Prahy z r. 2019 

do r. 2020 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. To je převod nevyčerpaných prostředků v kapitole 

bezpečnost. Hlasujeme, prosím.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. 

 Další tisk 

 

10  

Tisk Z - 7712  

k návrhu Koncepce rekonstrukce služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR, 

které se nacházejí v majetku svěřeném městským částem hl. m. Prahy ve střednědobém  

výhledu od roku 2020 do roku 2022 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato. 

 Další je  

 

11  

Tisk Z - 8065  

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence 

kriminality pro rok 2020 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato. 

 Další je  

 

12  

Tisk Z - 7939  

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - 

Městská infrastruktura na rok 2020 a poskytnutí účelové jednorázové neinvestiční 

dotace pro MČ Praha 12, MČ Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato. 
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13  

Tisk Z - 7963  

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 464/6 v katastrálním území Dubeč do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato. 

 

 Děkuji, a nyní se dostáváme k bloku pana náměstka Scheinherra. Prosím jej o úvodní 

sloučené slovo ke sloučené rozpravě.  

 

 Nám. Scheinherr: Děkuji, pane primátore. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení 

občané, mám dnes šest tisků. První tisk se týká uzavření memoranda se Středočeským krajem, 

Správou železnic, Ministerstvem dopravy a ŘSD. Další tisk se jedná o převod nevyčerpaných 

prostředků TSK do tohoto roku, a s tím jsou spojené některé rozpočtové úpravy. Další tisk se 

jedná o převod nevyčerpaných dotací Dopravního podniku do tohoto roku. Další tisk se jedná 

k záměru na uzavření realizace veřejné zakázky, stavba číslo 44592 parkovací dům 

Petržílkova, můžu tady slavnostně oznámit, že jsme získali stavební povolení, myslím, včera. 

Další tisk se jedná o úplatné nabytí pozemku v k. ú. Kyje. Tento pozemek potřebujeme pro 

stavbu propojovací komunikace Lipnická – Ocelkova. A poslední tisk, který jsem dohlašoval 

jako červený, za což se omlouvám, ale bude dobré ho dnes odsouhlasit, protože se jedná o 

výkup pozemků na městském okruhu Balabenka – Štěrboholská radiála. Tento výkup jsme už 

schválili na, myslím, říjnovém Zastupitelstvu, ale paní majitelka paní Ing. Knížková požádala 

o změnu v kupní smlouvě. Proto tedy musíme opět odsouhlasit znovu. Nemění se tam cena, 

mění se tam pouze délky lhůt pro splnění povinností ze strany hl. m. Prahy. Nic zásadního. 

Nakonec mám ještě tisk informační o významných dopravních uzavírkách, kde bych vás 

prosil o zdrženlivost, protože s aktuální situací se to mění každým dnem. Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu. Občané nejsou přihlášeni. 

Nyní zastupitelé. Nikdo se nehlásí, ukončuji tedy rozpravu a budeme hlasovat o jednotlivých 

tiscích pana náměstka Scheinherra. První je  

 

14 

Tisk Z - 8007 

k návrhu Memoranda o spolupráci na urychlení přípravy a realizace významných 

dopravních staveb na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Další tisk  
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15 

Tisk Z - 8132 

k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do roku 2020 a úpravě rozpočtu 

kapitálových a běžných výdajů v kapitole 03 Doprava 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Další je tisk  

 

16 

Tisk Z - 8101 

k návrhu finančního vypořádání dotací poskytnutých přímo Dopravnímu podniku hl. m. 

Prahy, a.s. v roce 2019 a ponechání nevyčerpaných finančních prostředků pro rok 2020 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Další tisk  

 

17 

Tisk Z - 8018 

k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 44592 

Parkovací dům Petržílkova; stavební práce" 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Dále máme tisk  

 

18 

Tisk Z - 8118 

k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2575/457 v k. ú. Kyje do vlastnictví 

hl. m. Prahy v rámci majetkoprávního vypořádání st. č. 0211 Lipnická – Ocelkova 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Další máme  
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19 

Tisk Z - 8107 

k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.10/23 ze dne 17. 10. 2019 k návrhu na 

uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci - spoluvlastnickému 

podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 4103 v k. ú. Strašnice a smlouvy o 

advokátní úschově peněz a listin 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 

 Děkuji panu náměstku Scheinherrovi a dostáváme se k bloku pana náměstka 

Vyhnánka. Prosím jej tedy o úvodní slovo k jeho sloučené rozpravě.  

 

 Nám. Vyhnánek: Děkuji za slovo, pane primátore. Předkládám následující tisky. 

Jedná se tedy o drobnou účelovou investiční dotaci pro MČ Běchovice z rezervy na 

spolufinancování projektů EU, o změnu ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci pro Dolní Chabry, kterým měníme výši, pardon, ne výši, ale datum 

povinnosti zkolaudovat školu. Dalším tiskem je ponechání nevyčerpaných účelových 

prostředků poskytnutých městským částem, kde převádíme tedy prostředky z minulých let do 

letošního roku. Tam jsem zaregistroval, bude pravděpodobně nějaký pozměňovací návrh. 

Následně jde o totéž, avšak pro příspěvkové organizace hl. m. Prahy.  

 Pak je zde ten červený tisk, za jehož schválení nebo zařazení do programu děkuji. Zde 

jde o poskytnutí účelové dotace městským částem na náklady spojené s bojem proti 

koronaviru. Je to 300 Kč na obyvatele. Ta definice je úmyslně široká. Městské části tyto 

prostředky skutečně mohou použít, ať už na nákup pomůcek, hygienických potřeb nebo 

pomoc potřebným spoluobčanům. Je zde rovněž i účelová dotace pro jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů ve výši téměř 4 mil. Kč v součtu.  

 Následně jde o zmocnění Rady hl. m. Prahy k provádění rozpočtových opatření, to je 

to omezení, které zde zmiňoval Petr Hlubuček. Rušíme padesátimilionové omezení pro Radu 

hl. m. Prahy, abychom do doby, než se zase začne pravidelně scházet Zastupitelstvo, mohli 

v souvislosti s nastalou situací promptně řešit potřebu přesunu finančních prostředků. 

 Dále jsem tedy dal na stůl Tisk Z – 8172, což je rozdělení investiční rezervy pro 

městské části, které prošlo nějakým připomínkovacím kolečkem ze strany všech 

zastupitelských klubů. Věřím proto, že jde o konsensuální návrh, který nebude budit nějaký 

nesouhlas. Předkládám ho proto, že chceme vyslat signál, že jakmile porazíme koronavirus, 

tak nás čeká spousta práce na dalším rozvoji města, děti se budou vracet do škol, budou 

potřebovat místa ve školách, a na to budou potřebovat městské části prostředky. To jsou 

všechny tisky z mé strany. Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji panu náměstku Vyhnánkovi. Otevírám rozpravu. Veřejnost není 

přihlášena. Přihlášený je pan starosta Vondra.  

 

 P. Vondra: Dobrý den. Jenom z titulu předsedy finančního výboru konstatuji, že 

z bezpečnostních důvodů se finanční výbor nesešel. Přesto jsem vyzval členy finančního 

výboru, aby se k případným tiskům předem vyjádřili, a neobdržel jsem žádné připomínky. Za 

finanční výbor můžu říct, že souhlasíme s tisky v podstatě kromě těch, které byly dneska 

předkládány přímo jako červené, ke kterým to vyjádření nemám. Děkuji.  
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 Prim. Hřib: Děkuji. Nyní dalším je přihlášený pan předseda Pospíšil.  

 

 P. Pospíšil: Děkuji pěkně, pane předsedo, promiňte, pane primátore, omlouvám se. 

Pane primátore, chci načíst pozměňovací návrh k tisku pana náměstka Vyhnánka Z – 8077. 

Upozorňuji, že ten pozměňovací návrh je v souladu s předkladatelem s panem náměstkem 

Vyhnánkem, a také byl zkonzultován se všemi zastupitelskými frakcemi. Je to snaha vytvořit 

nějaký prostor pro řešení zapeklité situace na Praze 8, kde současné vedení radnice převzalo, 

jak se politicky říká, kostlivce ve skříni, a to je problém výstavby budovy Nové Palmovky, 

kde je zkrátka povinnost městské části vrátit dotací ve výši 300 mil. Kč za tento neúspěšný 

projekt. Protože je nutné najít nějaké řešení, aby městská část nezkrachovala, aspoň my 

bychom měli mít ten zájem jako dobří hospodáři s veřejným pražským majetkem, tak je nutné 

vytvořit určitý časový prostor pro to, aby se toto řešení našlo.  

 A vzhledem k situaci, v jaké se nacházíme, válka s koronavirem, a jiným problémům, 

které aktuálně městská Rada řeší, jsme se shodli na tom, že můj pozměňovací návrh je o 

jediném. Prodloužení termínu hledání řešení do konce tohoto roku, tzn., ten návrh nepřináší 

meritorní řešení problému, ale vytváří prostor proto, abychom toto řešení našli, a to tím, že 

povinnost vrátit dotaci se posouvá do 31. 12. 2020. Návrh byl předložen našemu zpravodaji 

profesoru Dlouhému, je k dispozici. Kdokoli se můžete ptát mě, ale hlavně případně pana 

náměstka.  

 A pouze pro úplnost dodávám, že jako předkladatel pozměňovacího návrhu bych 

doplnil do zdůvodnění ještě jednu větu, na kterou mě upozornil pan náměstek Hlubuček, a teď 

se strašně omlouvám, nemůžu to najít. Už to mám tady. Do důvodové zprávy by se ještě 

doplnila věta, prosím pro záznam, případně doložím písemně ještě do zdůvodnění: Městská 

část se vyzývá, aby do 30. 6. představila, jak naloží se stavbou nové radnice Nová Palmovka a 

projedná s hlavním městem Prahou její případný prodej. To je doplnění návrhu, na který mě 

upozornil pan náměstek Hlubuček. Já jako zpravodaj předloženého pozměňovacího návrhu se 

s tím ztotožňuji. Je to tedy i můj návrh v tuto chvíli. Myslím si, že tím vytvoříme i určitý tlak 

na to, abychom opravdu daný čas využili k hledání řešení, a pouze se ten problém neodložil a 

neposouval dál. Prosím o podporu tohoto tisku. Děkuji. 

 

 Prim. Hřib: Děkuji. Poprosím asi o vyjádření pana náměstka Vyhnánka.  

 

 Nám. Vyhnánek: Děkuji za slovo. Potvrzuji, co zaznělo z úst pana předsedy. Jde tedy 

o pozměňovací návrh, který byl prodiskutován se mnou. Já se s ním ztotožňuji a tímto si ho 

osvojuji, abychom mohli hlasovat jedním hlasováním. Děkuji.   

 

 Prim. Hřib: Prima. Takže nebudeme hlasovat o pozměňováku. Fajn. Nyní tedy – ano, 

ještě pan radní Chabr.  

 

 P. Chabr: Já bych jenom poprosil, jak se tam doplňuje to 30. 6., je tam 30. 6. 2020, ať 

je to jednoznačné. 

 

 Prim. Hřib: Pan náměstek, vyjádření k tomu. Souhlasí i s tímto doplněním. Pan 

náměstek souhlasí s doplněním. Pavel Vyhnánek, pan náměstek souhlasí s doplněním tohoto 

roku. Fajn. Ukončuji rozpravu a budeme tedy nyní hlasovat o jednotlivých bodech pana 

náměstka Vyhnánka.  

 Nejprve tady máme tisk  
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20  

Tisk Z - 8000  

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Běchovice na vrub 

kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Máme tedy schváleny.  

 Nyní tisk  

 

   21  

Tisk Z - 7922  

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci č. INO/16/06/000363/2018 poskytnuté MČ Praha - Dolní Chabry  

z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Dále je to tisk   

 

22  

Tisk Z - 8077  

k návrhu na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých MČ HMP z 

rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 (příp. v předchozích letech) k využití v roce 2020 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Děkuji. Mám tady informaci od legislativy, že o tom pozměňováku, že ten se nedá 

osvojit a je nutné o něm hlasovat samostatně. Tzn., to je tisk 8077. O tom budeme hlasovat 

samostatně, pardon. Omlouvám se. Hlasovali jsme o tisku 8077, ale to hlasování vyhlašuji za 

zmatečné, protože podle legislativy je nutné nejdřív hlasovat o tom pozměňováku.  

 Nejprve pozměňovák, který načetl pan předseda Pospíšil. Pan náměstek se s ním sice 

ztotožnil, ale podle legislativy to musíme udělat samostatně.  

 Hlasujeme nyní o tom pozměňovacím návrhu.  

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

 A nyní tedy budeme hlasovat o celém tisku ve znění pozměňovacího návrhu. 

Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato v pozměněném znění. Děkuji. 

 Dále bod  
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23  

Tisk Z - 8112  

k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací 

hlavního města Prahy z roku 2019 a let minulých a jejich využití ke stejnému účelu  

v roce 2020 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Další je  

 

24  

Tisk Z - 8169  

k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy a jednotkám 

sboru dobrovolných hasičů na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením  

nového typu koronaviru 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato. Děkuji. 

 A nyní tisk  

 

25  

Tisk Z - 8170  

k návrhu na zmocnění Rady hl. m. Prahy k provádění rozpočtových opatření 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 A dále je tady bod 26, to je  

 

26 

Tisk Z - 8172 

Návrh na úpravu rozpočtu výdajů hlavního města a poskytnutí účelových investičních 

dotací městským částem z rezervy. 

 

 To je ten dohlašovaný. Hlasujeme nyní.  

 Prim. Hřib: Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Děkuji všem.  

 

 Dostáváme se k bloku pana radního Chabra. Poprosím jej o sloučené úvodní slovo ke 

všem jeho tiskům. Děkuji.  

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 P. Chabr: V případě prvního tisku se jedná o centralizovaný nákup dodávek elektřiny 

pro orgány hl. m. Prahy, následuje návrh na odkoupení stavby bez čísla popisného na našem 

pozemku v Motole. Dále zde máme návrh na převody pozemků. Jedná se o dva velké prodeje, 

jeden je v Národní galerii v Praze, kdy se jedná o prodej pozemků o celkové výměře 8 tisíc 

m2 pro výstavbu depozitáře a nové galerie v Butovicích. V případě Karlína, dalšího tisku, se 

jedná o velké rozvojové území, vysoutěžené na základě soutěže z roku 2008. Nyní jsou 

splněny všechny podmínky smlouvy tak, aby přešla do realizace. Celkově se jedná o nějakých 

16 tisíc m2 a město by za to mělo dostat 200 milionů bez DPH.  

 Následně jednáme o úplatných nabytích. V jednom případě se jedná o pozemky v k. ú. 

Michle od Českých drah, v dalším případě jsou to pozemky pro výkup pro Zoologickou 

zahradu v k. ú. Troja, dále nabýváme pozemky pod komunikacemi od státu, Státního 

pozemkového úřadu v Horních Počernicích. Dále v Záběhlicích od společnosti České dráhy, 

kde se jedná opět o pozemky, které potřebuje pro správu TSK, potom zde máme ještě dva 

návrhy na úplatné nabytí pozemků. Jednou se jedná o trošku netradiční věc, město má velký 

rekreační areál v Žihli, v tom Novém Dvoru se nachází poměrně velká vodní plocha, která 

tvoří funkční součást areálu, tu tedy tímto vykupujeme. A dále zde máme pokračování toho 

příběhu v lokalitě Vidoule, takže vykupujeme další část Vidoule. V Záběhlicích od Správy 

železnic dále. Dále pozemky v Běchovicích, dále pozemky v Hostavicích, to je tisk, který 

dozařazoval HOM na základě žádosti Prahy 14, kdy se jedná o výkup pro postavení nového 

velkého parku.  

 A dále jsou tam už pouze bezúplatná nabytí, ta asi konkrétně představovat nebudu. 

Jako poslední jsou dvě svěřovačky. Jedna je velká svěřovačka, kde je x městských částí, 

nebudu je vyjmenovávat, poslední je dozařazena Praha 3. Praha 3 potřebuje pozemky svěřit 

tak, aby tam vyrovnala majetkoprávní vztahy s Vojenským historickým ústavem. Jedná se o 

areál Vítkova.  

  

 Prim. Hřib: Děkuji panu radnímu, a nyní otevírám rozpravu. Veřejnost se nehlásí, 

zastupitelé mají slovo, nikdo se nehlásí. Ukončuji tedy rozpravu a budeme hlasovat o 

jednotlivých tiscích pana radního Chabra.  

 

   27  

Tisk Z - 7899  

k záměru odboru VEZ MHMP realizovat centralizovaně zadávanou veřejnou zakázku s 

názvem "Dodávky energií pro orgány a organizace hl. m. Prahy na období od  

1. 1. 2021" v části 2. s názvem "Dodávky elektřiny pro orgány a organizace hl. m. Prahy 

na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022" 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Dále 
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28  

Tisk Z - 7981  

k návrhu na odkoupení stavby bez čp./če. na pozemku ve vlastnictví  

hl. m. Prahy v k. ú. Motol 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 34 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Technická pan předseda Wolf.  

 

 P. Wolf: Já jsem jenom mačkal, prosím do zápisu, že jsem hlasoval pro. 

 

 Prim. Hřib: Prosím o doplnění zápisu. Nyní  

 

29  

Tisk Z - 8031  

k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1272/1 o výměře 5399 m2 a pozemku 

parc. č. 1242/17 o výměře 2883 m2 v k. ú. Jinonice 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Nyní tisk 

 

30   

Tisk Z - 7881   

k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 767/138, parc. č. 767/139, parc. č. 

767/142, parc. č. 767/179 o celkové výměře 7.124 m2 a pozemků parc. č. 767/136, parc.  

č. 767/137, parc. č. 767/140, parc. č. 767/141 a parc. č. 767/143 o celkové výměře 9.404 

m2 vše  v k. ú. Karlín  

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Dále tisk 

  

31   

Tisk Z - 8023   

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1221/4 v k. ú. Michle z vlastnictví 

společnosti České dráhy, a. s. do vlastnictví hlavního města Prahy  

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Dále 
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32   

Tisk Z - 7995   

návrh na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1530 v k. ú. Troja pro ZOO Praha  

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Nyní tisk 

 

33 

Tisk Z - 8024   

k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Horní Počernice z vlastnictví České 

republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO:  

01312774 do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 11 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o 

Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,  

ve znění účinném ke dni 31. 7. 2016  

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 33 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Ano? Támhle vidím technickou pana poslance Nachera.  

 

 P. Nacher: Mačkal jsem a – ne nestihl, mačkal jsem a nereagovalo to.  

 

 Prim. Hřib: Do zápisu, prosím pěkně, že pan poslanec Nacher hlasoval pro. Děkuji. 

Nyní máme bod   

  

34 

Tisk Z - 8021   

k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2385/95, parc. č. 2385/96 a parc. č. 2491/1 

v k. ú. Záběhlice z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního  

města Prahy  

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Děkuji.  

 Nyní tisk  

  

35   

Tisk Z - 7827   

k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 775 / 3,797 k. ú. Nový Dvůr u Žihle z 

vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví hlavního města Prahy  

  

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Nyní tisk 
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36   

Tisk Z - 7990   

návrh na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Jinonice - Lokalita Vidoule - Stolová hora, a 

úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy  

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Nyní tisk 

 

  

37   

Tisk Z - 8066   

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2524/34 v k. ú. Záběhlice z vlastnictví 

České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace 

do vlastnictví hlavního města Prahy  

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Nyní tisk 

  

38   

Tisk Z - 8058   

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1429/5 v k. ú. Běchovice, obec Praha, 

do vlastnictví hlavního města Prahy  

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato. Děkuji. 

 Nyní tisk 

  

39   

Tisk Z - 8067   

k návrhu úplatného nabytí pozemků parc. č. 905/2 a parc. č. 908/1 v k. ú. Hostavice, 

obec Praha  

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Nyní bod 
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40   

Tisk Z - 7921   

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 963/10  ost. plocha, ost. komunikace a 

parc. č. 1021/7  ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Kobylisy z vlastnictví ČR -   

příslušnost hospodařit s majetkem státu pro BENZINA, státní podnik „v likvidaci“, do 

vlastnictví hlavního města Prahy  

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato. Děkuji. 

 Dále tisk 

  

41   

Tisk Z - 7969   

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 142/5 o výměře 115 m2 v k. ú. 

Veleslavín, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem  

státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, do vlastnictví hlavního  

města Prahy  

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 34 Proti: 0 Zdr.: 0. Děkuji  

 Nyní tisk 

  

42   

Tisk Z - 8005   

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č.1570/3  o výměře 145 m2 v k. ú. 

Strašnice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42,Praha 2 do vlastnictví hl. m. Prahy  

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Nyní tisk 

 

43  

Tisk Z - 8019  

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Břevnov, Háje, Hlubočepy, Horní 

Počernice a Hostavice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem 

státu pro Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hlavního města Prahy 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Dále tisk 
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44  

Tisk Z – 8020  

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Běchovice, Březiněves, Čakovice, 

Ďáblice, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice a Dubeč z vlastnictví České republiky s  

právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Děkuji. Usnesení přijato.  

 Dále 

 

 

(přehozené body poř. č. 46 a 45!) 

 

46  

Tisk Z - 8029  

k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce komunikace, rekonstrukce chodníků, 

rektifikace obrubníkové hrany, odvodnění, 8 ks přesunutého svislého dopravního 

značení a 9 ks nového svislého dopravního značení, vodorovného dopravního značení, 8 

ks stromů, 39 ks rabátek a 3 ks vpustí z vlastnictví společnosti AFI Karlin s.r.o. do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

  

 (Námitky v sále.) Přeskočili jsme tisk Z - 7980, pardon. Takže ještě  
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Tisk Z - 7980  

k návrhu na bezúplatné nabytí 13 ks sloupů veřejného osvětlení včetně kabelového 

vedení v k. ú. Kyje z vlastnictví společnosti EKOSPOL a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Tisk Z - 8029 už jsme hlasovali, takže nyní tisk  
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Tisk Z - 7929  

k návrhu na bezúplatné nabytí 31 ks sloupů veřejného osvětlení včetně kabelového 

vedení v k. ú. Modřany z vlastnictví společnosti Modřany Villas s.r.o. a společnosti  

Modřanský háj s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato. Děkuji.  

 Nyní bod  
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Tisk Z - 8096  

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 

Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,  

svěření správy věcí z vlastnictví hl. m. Prahy městským částem  

Svěření: 

Praha - Řeporyje (pozemky v k. ú. Řeporyje) 

Praha 13, Praha 14, Praha 20, Praha 18, Praha - Satalice (pozemky v k. ú. Stodůlky, k. 

ú. Černý Most, k. ú. Kyje, k. ú. Horní Počernice, k. ú.  Letňany, k. ú. Satalice) 

Praha 1 (pozemky v k. ú. Staré Město) 

Praha 9 a Praha 11 (pozemky v k. ú. Prosek, Vysočany, Háje a Chodov) 

Praha 14 a městské části Praha - Ďáblice (pozemky v k. ú. Černý Most a k. ú. Ďáblice) 

Praha 10 (pozemek v k. ú. Vršovice) 

Praha - Lipence (stavba v k. ú. Lipence) 

Praha 11 (pozemky a podíl pozemků v k. ú. Háje) 

Praha 17 (pozemky v k. ú. Řepy) 

Praha 11 (pozemky v k. ú. Háje a Chodov) 

Praha 11 (pozemky v k. ú. Chodov) 

Praha 5, Praha 8, Praha 9, Praha - Kolovraty, Praha - Královice a Praha - Kunratice 

(pozemky v k. ú. Smíchov, Libeň, Kunratice a stavba pomníku v k. ú. Libeň) 

Odejmutí: 

Praha - Satalice (pozemek v k. ú. Satalice) 

Praha 1 (pozemky v k. ú. Staré Město) 

Praha 6 a Praha 17 (pozemky v k. ú. Břevnov a pozemek v k. ú. Řepy) 

Praha 11 (pozemky v k. ú. Chodov) 

Praha - Klánovice (vodohospodářský majetek v k. ú. Klánovice) 

 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 A poslední tisk pana radního Chabra 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

49  

Tisk Z - 8162  

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 věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 3 

(pozemek v k. ú. Žižkov) 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 34 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 

 Děkuji panu radnímu Chabrovi, a nyní se dostáváme k bloku paní radní Johnové. 

Prosím o úvodní slovo k sloučené rozpravě.  

 

 P. Johnová: Dobrý den. Prvním tiskem tedy, který bych předložila poté, co jsme si 

odsouhlasili, že to můžu udělat, se týká paliativní péče. Jde o záměr rozvoje paliativní péče na 

území hl. m. Prahy do roku 2025. Tisk obsahuje tedy základní cíle toho, oč bychom měli 

usilovat, a způsob, jak dojdeme k tomu, abychom našli správná opatření k rozvoji. Rozpočet 

kopíruje to, co známe z předchozích let, a to, co vychází z grantového programu na podporu 

paliativní péče, a dál je tam v rozpočtu jsou tam náklady na letošní rok na jednoho krajského 

koordinátora a odměny pro členy pracovních skupin a experty, kteří by nám měli pomoci. To 

je tedy první koncepční materiál, který, připomínám, prošel sociálním a zdravotním výborem, 

kde byl jednomyslně přijat a byl diskutován i na jiných fórech. Velmi děkuji, že jsem ho 

mohla předložit, usnadní nám to práci při realizaci, která už tak je zpožděná.  

 Další tisk číslo 8105 se týká programu v oblasti rodinné politiky. Tady schvalujeme 

výstupy nebo návrh na udělení grantů v oblasti rodinné politiky. Rovněž prošlo grantovou 

komisí a sociálním výborem, jestli se nepletu, a předkládám tímto Zastupitelstvu ke schválení 

granty nad 200 tisíc. 

 Dalším tiskem, kterým bych vás ráda požádala o jeho odsouhlasení, tak je Z – 8088. 

Týká se jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace na provoz potravinové banky, 

je to grant, který udělujeme opakovaně ve spolupráci nebo v součinnosti se Středočeským 

krajem, a ta dotace je ve výši 550 tisíc korun. 

 Dále je tady ještě jedna individuální účelová neinvestiční dotace na individuální 

dopravu pro organizaci Hever. Je to nevládní organizace. Tisk 8074, to jsem asi neříkala. 

Schvalujeme zde dotaci ve výši, nebo žádám o schválení dotace ve výši 1 833 787 Kč na 

individuální dopravu, a to do data 31. 7. letošního roku, protože pak počítáme s tím, že 

budeme zabezpečovat i tuto individuální dopravu na základě výběrového řízení, a doufáme, 

že koronavirus nezasáhne do termínu, jinak bych musela přijít na Zastupitelstvo ještě s dalším 

tiskem na prodloužení zajištění této dopravy. 

 Dále je tady Tisk Z – 7846. Tady jde o změnu zřizovací listiny naší příspěvkové 

organizace Palata, domov pro zrakově postižené. Navrhuji rozšířit doplňkovou činnosti 

organizace o mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti. Děláme to proto, že tato příspěvková organizace má nabídku z nadace České 

spořitelny na zabezpečení vzdělávání pro neformálně pečující, tedy pro rodiny lidí, u nichž 

byla diagnostikována demence.  
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 To jsou řádně nahlášené tisky, a pak tady mám ten Tisk Z – 8173, který jsem 

dohlašovala a nevím, v jakém režimu bude, jestli k němu budeme mít nějakou debatu, anebo 

jestli ho tady můžu takhle představit. Tak k tomu tedy řeknu.  

 Jde o tisk, který vznikl včera večer. Reagujeme v něm na to, že v Praze je zoufalý 

nedostatek ochranných pomůcek, jak pro pracovníky sociálních služeb a zdravotních služeb, 

tak pro klienty, tak pro obyvatele. Odbor zdravotnictví vyjednal možnou dodávku těchto 

ochranných prostředků. Jde o trojvrstvé chirurgické roušky a respirátory FFP2. Obojí je tedy 

určeno jak pro služby, tak v případě toho, že se podaří tu dodávku realizovat, tak samozřejmě 

i pro obyvatele obecně. Částka je poměrně vysoká, jde o 123 milionů, na rozpočet, nevím, 

jestli jste měli možnost se na to podívat, pohybujeme se v částkách, které jsou relativně dobré 

ve srovnání s tím, jaké jsou dnes nabídky. U trojvrstvé ústenky se dostáváme na částku kolem 

20 Kč za kus, a respirátor je, myslím, 120 Kč v přepočtu na české koruny. Pohybujeme se i 

v mezích, které byly odsouhlaseny na krizovém štábu.  

 Připomínám nebo chtěla bych říct, že ta situace na trhu je velmi zoufalá a mění se 

každým dnem, také s tím, jak přistupují k zabezpečení ochrannými prostředky jednotlivé 

vlády. Tady čekáme dodávku z Indie a z Turecka, takže je možné, že tento tisk ani 

nevyužijeme, ale já pevně věřím, že ta dodávka doputuje, že ty roušky budeme moci nakoupit. 

Ráda bych vás požádala o schválení toho tisku. Je to opravdu velmi krizová situace, proto 

také využíváme toho, že neproběhne výběrové řízení, kterým reagujeme, nebo tím opatřením, 

to opatření lze použít v době vyhlášeného nouzového stavu, ve kterém se nacházíme.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji za úvodní slovo k tiskům. Nejprve má slovo veřejnost. Nikdo není 

přihlášen, nyní tedy zastupitelé. Jako první je přihlášen pan zastupitel Zajac. 

 

 P. Zajac: Děkuji za slovo, dobrý den. Nebudu dlouho zdržovat. Jenom bych, protože 

jsme ten tisk samozřejmě neměli čas prostudovat, chtěl bych říct, že my samozřejmě 

podpoříme nákup, i když ta částka je opravdu obrovská. Ale není mi úplně jasná formulace 

závazné objednávky, protože jsme včera zaznamenali, že dodávka respirátorů se zpozdila, a 

tady to sami nevylučujete, že to přijde později, nebo nepřijde. A chtěl bych slyšet, jestli když 

to přijde pozdě, nebojím se toho, že bychom to nezaplatili, když to nepřijde. A už to 

v uvozovkách nebude potřeba, tak v takovou chvíli to nebudeme platit? A jenom bych rád, 

aby zaznělo na mikrofon, že to máme ošetřeno jako Praha včetně legislativních procesů, 

protože přesně víme, objednat ty ochranné prostředky není nijak těžké, to máme nabídky 

každá městská část určitě. Problém je s dopravou, až někdo někde odkloní letadlo nebo 

zavřou jinde hranice, tak se může stát, že to přijde za tři neděle, až už tady bude 30 milionů 

roušek od vlády a nikdo nebude vědět, co s nimi. Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Dovolím si faktickou poznámku, teď trochu nesystémově, ať nemusíme 

střídat mikrofony. K tomu zpoždění dodávky, jedná se o úplně jinou dodávku, jedná se o 

dodávku, kterou jsme schvalovali na Radě, nebo spíš brali na vědomí. Byla objednaná už 

v neděli, brali jsme ji na vědomí na Radě, jedná se o dodávku 15 tisíc respirátorů firmy 3M od 

Plzeňského kraje, který centralizuje tu dodávku pro všechny kraje České republiky, tzn., to 

jsou úplně jiné než tyto, které teď řešíme v tomto tisku. Tam to bylo do pěti mil., teď si 

nevzpomenu přesně, 4,8, nebo tak nějak, takže to jsou jiné než to. 

 A co se týče dovozu, tam je nutné to probrat ideálně dopředu s Celní správou, která 

poradí, jakým způsobem to propustit ne do volného oběhu, ale na tranzit v té zemi, kam to 

přiletí, když to přiletí třeba do Německa, aby to nebylo zadrženo.  

 Fajn. Chce Milena reagovat?  
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 P. Johnová: Já bych k tomu jenom chtěla dodat, že pokud se ukáže, že dodávka není 

realistická, tak ji prostě nebudeme realizovat. Tak je to domluveno s panem ředitelem Ježkem. 

Děláme, co můžeme. Na druhou stranu, nemůžeme si dovolit nerealizovat dodávku těch 

ochranných prostředků, protože je prostě zoufale potřebujeme. Ale děláme všechno proto, 

abychom neplatili dopředu, a nerealizujeme obchod, pokud se ukáže, že to není realistické.  

 

 Prim. Hřib: Technická, faktická spíš asi pan zastupitel Zajac. 

 

 P. Zajac: Ano, děkuji. To jsem ale říkal i já. Je mi jasné, že když to není reálné, že to 

neuděláte. Já jsem se ptal, když to přijde, ale přijde to hodně pozdě, jestli v takovou chvíli ta 

objednávka je závazná, takže stejně zaplatíme 120 mil. za roušky, které už třeba nebudeme 

potřebovat. Tak zněla otázka. 

 

 Prim. Hřib: Chceš reagovat? 

 

 P. Johnová: My to objednáváme s ohledem na to datum. Takže na to časné dodání, to 

je prostě stěžejní podmínka toho, abychom ten obchod chtěli realizovat. Tady je datum, místo 

a termín dodání předběžně 19. – 20. 3. Že to je součástí. (Odpověď ze sálu.) Budeme reagovat 

podle jednání s dodavatelem. Ale 20. je kdy? V pátek? 

 

 Prim. Hřib: Zkusíme to nějak operativně. Zkusím vyřešit, například v té dodávce 

Plzeňského kraje se podařilo dosáhnout slevy kvůli tomu, že se to zpozdí o dva dny, tak sleva 

je o třetinu. Předpokládám, že odbor zdravotnictví to vyřeší tak nějak, aby to zohlednilo, že to 

teď kupujeme, aby to tady bylo hned. Pokud ne, tak budeme mít možnost buď to nevzít, 

pokud to už nebude potřeba, anebo za nějakou úplně jinou cenu. To zkusíme. 

 Ještě faktická pan náměstek jako spolupředkladatel.  

 

 Nám. Hlubuček: Chci k tomu dodat, že ta nabídka platí pro dodavatele pouze do 

dodání maximálně 22. 3. Pokud to nebude do 22. 3. dodáno, tak ta celá nabídka a objednávka 

tím pádem je bezpředmětná. Skutečně se snažíme intenzivně už druhý týden shánět jakékoli 

ochranné prostředky po světě. Měli jsme i předdomluvené letadlo do Číny, tam se ukázalo 

jako permit pro sednutí letadla zásadní problém. Měli jsme domluvenou dodávku z Ameriky, 

než se to podařilo zrealizovat, tak Amerika nařídila, že žádné ochranné pomůcky není možné, 

aby vycestovaly z Ameriky. Teď nově to nařídilo Turecko. To letadlo je skutečně v Turecku 

na letišti, ale nechceme řešit detaily, protože je to velmi citlivá diplomatická věc. Snažíme se 

to získat jakkoli možně.  

 Jenom upozorňuji na to, že jsme si dnes v tisku pana Vyhnánka odsouhlasili, že Rada 

hlavního města může dočasně právě ve chvíli krize kolem koronaviru dělat rozpočtová 

opatření neomezená, tzn., tento tisk je v podstatě z tohoto pohledu bezpředmětný, ale chtěli 

jsme, aby ten tisk, připravili jsme ho, aby Zastupitelstvo bylo informováno i v jakých 

cenových relacích případně se v současné době na trhu nabízí jak ústenky, je to cena, která je 

s daní 21 Kč přibližně podle toho, když budeme počítat kurz 28 Kč přibližně dnešní, a ty 

dvojkové respirátory je to asi 155 Kč, a jednáme samozřejmě i o trojkových respirátorech, ale 

tam zase víme, že v případě, že bychom je sem přivezli, tak nám je může zabavit stát pro 

zdravotníky, které ale stejně nakonec potřebujeme pro zdravotníky. Opravdu vyjednáváme 

maximum možného a čekáme, co se nám podaří vyjednat. 
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 Strategie je taková, že samozřejmě pokud by nám roušky měly přijít v horizontu týdne 

až dvou, tak je to téměř bezpředmětné ve chvíli, kdy předpokládáme, že celý stát bude mít 

ušité svoje vlastní roušky, tak jako to bývalo ještě před 20 – 30 lety, které se standardně 

vyvařovaly, takže tam potom ty roušky by už opravdu byly bezpředmětné, nakupovat za 100 

mil. roušky by byl holý nesmysl, ale respirátory, které potřebujeme pro zdravotníky, pro lidi, 

kteří jsou v terénu jako terénní pracovníci sociálních služeb apod., tak pro ty, i pro lidi, kteří 

zajišťují chod tohoto města a strategické firmy apod., tak tam ty respirátory potřebujeme. Tam 

i kdyby dodávka měla případně přijít později, anebo jsme je sehnali později, tak tam určitě 

budeme i dále vyjednávat. Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji. Nyní pan předseda Pospíšil. 

 

 P. Pospíšil: Děkuji za slovo, pane primátore. Na první část dotazu bylo odpovězeno. 

Stejně jako pan kolega Zajac ten návrh samozřejmě podporuji. Děkuji za iniciativu radním. 

Na druhou stranu prosím, nechť Rada aktuálně postupuje s péčí řádného hospodáře. Teď se 

asi nedají stanovit žádné termíny, když to bude o dva dny později, jestli tím to má, nebo nemá 

padnout. Uvidíme, jaká bude aktuální situace. Ale moc vás prosím, jedná se o 100 milionů 

z peněz poplatníků, tedy kupme to, bude-li to potřeba, ale ať to nekupujeme, kdyby to bylo 

zbytečné. 

 A druhá věc, dotaz, který prosím, aby vedením bylo v nejbližší době reagováno. Odtud 

dnes vzejde zpráva, že jsme odsouhlasili takto velký nákup, a veřejnost se logicky bude ptát, 

jestli toto je i pro Pražany, anebo pouze pro naši infrastrukturu, o které tady hovořil pan 

náměstek. Prosím, aby i na to byla Rada schopna odpovědět, protože přiznám se, když se mě 

budou občané logicky ptát po dnešku, tak nevím, a možná třeba paní radní a pan náměstek 

zareagují, jestli až ta dodávka sem dojde, bude i normálním občanům k dispozici, nebo je to 

pouze pro veřejné potřeby Prahy a její struktury. Děkuji. 

 

 Prim. Hřib: Nyní tedy pan poslanec Nacher.  

 

 P. Nacher: Děkuji. Měl jsem vlastně podobný dotaz. Abychom na to mohlo dobře 

reagovat a všichni konzistentně, jestli to tedy opravdu bude pro Pražany, bude to i pro 

městské části, jestli se to potom bude distribuovat. V případě, že by to bylo pro městské části, 

pro všech 57. A potom druhá věc, v reakci na to, co říkal Petr Hlubuček. Ono to právě ty 

objednávky je jedna věc, potom jestli se to doveze, jestli to přijde a kdy, je věc druhá, tak já 

bych v tomto požádal, jako jsme zdrženliví my vůči vám, protože situace je složitá a my ten 

tisk samozřejmě podpoříme, i tvoji a vaši zdrženlivost vůči tomu, jak se to objednává 

centrálně. Evidentně s tím je problém, tak by bylo dobré i na toto myslet. Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Pan radní Chabr.  

 

 P. Chabr: Také jsem to chtěl jenom doplnit, že byť je stav nouze, tak jenom 

nezapomínejme, že žijeme pořád v nějakém právním státě, tak ať ty smlouvy, co tam jsou, 

mají všechny náležitosti typu smluvních pokut a v případě možnosti odstoupení od smlouvy 

v případě nedodání.  
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 Prim. Hřib: Ještě možná, než tedy předám slovo paní radní Johnové, tak jenom 

upozorňuji, že podle zákonů, které tady jsou platné, či krizového plánování, tak ty 

pohotovostní zásoby i humanitární zásoby má držet stát, tzn., nikoli kraje, ty nebyly 

odpovědné za to, mít ty zásoby, ale podle platných zákonů to byl stát, a toto se bude muset 

pravděpodobně do budoucna upravit. 

 Nyní paní radní Johnová.  

 

 P. Johnová: Jenom bych chtěla říct k té péči řádného hospodáře, že jak můj 

sekretariát, tak i odbor, nebo zejména tedy odbor zdravotní, tak měli a jednali o velkém 

množství různých nabídek s velmi šílenými cenami, a skutečně vybíráme, vyvažujeme cena, 

čas a bezpečnost toho dodání. Fakt to neděláme nahodile, nebereme, co přijde, ale 

porovnáváme, zvažujeme, prověřujeme i ty firmy. To je k tomu. 

 Pak bych chtěla říct, že samozřejmě že takto velká zakázka nebo dodávka bude 

samozřejmě určena i pro veřejnost, s tím se počítá. Pravda je ovšem taková, že musíme 

zvažovat samozřejmě nějaké priority, a zdravotníci jsou určitě prioritní. Pak jsou určitě 

prioritní ti, kteří dělají se seniory, a další rizikové skupiny lidí, kteří mohou snáze než ostatní 

onemocnět, a je potřeba chránit je a chránit je i prostřednictvím toho, že například vybavíme 

personál sociálních služeb. Ale zdůrazňuji, pokud tato velká dodávka dorazí, tak určitě bude 

určena i pro veřejnost.  

 A pak chci ještě k tomu dodat, že ty pomůcky mají nějakou exspiraci, která je v letech, 

takže i kdyby se stalo, že nám něco zbude, což se samozřejmě může stát, budeme vlastně 

předzásobeni, protože zdravotnictví a sociální služby prostě fungují celoročně, nejenom 

v dobách koronaviru. Není to, že bychom to jenom vyhodili, pokud nám něco zbude. Ale 

samozřejmě nakupujeme tak, zatím vlastně není co. Budeme rádi, když dostaneme toto, a 

nejspíš to zmizí obratem.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji. Nyní pan náměstek Hlubuček. 

 

 Nám. Hlubuček: Chtěl bych jenom dodat, že samozřejmě podle toho množství, které 

se nám podaří sehnat podle nějakého klíče, kdy potřebujeme zabezpečit především 

zdravotníky, a pak další, tak já také pevně doufám, že pokud se nám to podaří nakoupit 

v řádech milionů, tak že ochranné prostředky budou i pro veřejnost. 

 Já bych jenom ještě k tomu v tomto bodě dodal, že tak jako se snažíme sehnat 

ochranné prostředky, tak se snažíme zabezpečit hygienické prostředky, tam se nám to celkem 

daří, i když na tom trhu právě také nic není, tak jsme se domluvili s ČVUT, které nám vyrábí 

hygienické prostředky na ruce i na podlahy. Podařilo se nám sehnat dodavatele na líh, 

glycerin, peroxid, zároveň s celníky jsme se domluvili, že nám celníci dají k dispozici 

zabavený líh denaturovaný, z čehož už se vyrobily tisíce hektolitrů desinfekčního prostředku. 

Máme posbírané požadavky jak na ochranné, tak hygienické prostředky od městských částí, 

společností, a právě takových, jako je třeba Dopravní podnik, jako je Městská policie apod., 

které slouží k zabezpečení chodu města, a u hygienických prostředků jim jsou už od včerejška 

distribuovány, tam se nám to skutečně daří zajistit k soběstačnosti, a myslím, že už za 

chvilinku budeme schopni i nabídnout část hygienických prostředků ať už veřejnosti, nebo 

společnostem, které to potřebují.  

 V současné době produkujeme sami s ČVUT přibližně dva kubíky hygienického 

prostředku denně a prostřednictvím Správy služeb je to distribuováno tam, kde je to potřeba.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji, a nyní pan zastupitel Nepil. 
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 P. Nepil: Tak děkuji. Vím, že městské části, zejména poskytovatelé sociálních služeb 

mají poměrně akutní nedostatek hygienických prostředků. Já chápu, že asi první musíte 

zabezpečit infrastrukturu města, to je jasné. Jenom vám dávám zpětnou vazbu, že třeba na 

Praze 8 z Magistrátu mají nějaký požadavek na hygienické prostředky, a zatím nic nedorazilo. 

Prosím jenom, to je feedback, to není jakoby kritika. Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji. Pan náměstek Hlubuček.  

 

 Nám. Hlubuček: Včera bylo městským částem rozesláno, kolik dostanou dnes ráno, 

my jsme to včera nestihli rozvést, protože to bylo odpoledne. Dnes by měly dojít první 

kanystry na městské části, a dále byly městské části vyzvány, aby si přijely pro hygienické 

prostředky na Kundratku, kde je možno je buď stáčet, anebo je dodávat přímo v kanystrech. 

To se rozeběhlo už včera. Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji. Nyní není nikdo přihlášen. Ukončuji tedy rozpravu a budeme 

hlasovat o jednotlivých tiscích paní radní. Jdeme na to. První tady máme tisk  

 

50  

Tisk Z - 7948  

k návrhu na schválení Záměru rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky 

2020-2025 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. Připomínám, že to je záměr rozvoje paliativní péče. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato.  

 Nyní hlasujeme  

 

51  

Tisk Z - 8105  

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy v působnosti odboru sociálních 

věcí Magistrátu hlavního města Prahy - Programy v oblasti rodinné politiky  

pro rok 2020 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato. Děkuji.  

 Nyní tisk  

 

52  

Tisk Z - 8088  

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 

dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato. Děkuji.  

 Nyní  
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53  

Tisk Z - 8047  

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 

dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato. 

 Nyní tisk  

 

54  

Tisk Z - 7846  

k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy Palata - 

Domov pro zrakově postižené 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Děkuji.  

 Dále hlasujeme o  

 

55 

Tisk Z – 8173 

k návrhu na nákup ochranných pomůcek v souvislosti s nouzovým stavem v návaznosti 

na výskyt onemocnění COVID-19 v ČR 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme tedy nyní o předloženém znění. Jedná se o tisk, který 

předkládá paní radní Johnová a pan náměstek Hlubuček v souvislosti s koronavirem.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato. Děkuji. 

 

 Děkuji paní radní Johnové, a nyní se dostáváme k bloku paní radní – zůstaň tam, 

prosím. Nyní poprosím pana náměstka Hlaváčka, aby přednesl úvodní slovo k tisku paní radní 

Marvanové.  

 

56  

Tisk Z - 7965  

k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

 

 Nám. Hlaváček: Děkuji za slovo. Jde o Tisk Z – 7965 k volbě přísedících Městského 

soudu v Praze. Zastupitelstvu se předkládá tisk, který obsahuje oznámení jednoho přísedícího 

o vzdání se funkce a návrh volby 23 přísedících Městského soudu v Praze. Děkuji.  
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 Prim. Hřib: Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, ukončuji 

rozpravu a budeme hlasovat o usnesení k Tisku Z – 7965. Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení přijato. Děkuji. 

 

 A nyní se dostáváme k bloku pana radního Šimrala. Prosím jej tedy o úvodní slovo 

k sloučené rozpravě.  

 

 P. Šimral: Děkuji za slovo, ještě jednou dobrý dne všem. A ještě online zdravím Evu 

Horákovou, která nás bedlivě na streamu sleduje.  

 První tři body v mém bloku se týkají, tzn. 58, 59, 60 se týkají společné věci, je to 

podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka v městských částech. Bod 58 je tedy 

pokračování projektu Systémové podpora výuky. Je to na dvaceti školách v městských 

částech, pouze městská část Praha 7 a městská část Praha 14 si to řeší samy mimo tento 

projekt.  

 A body 59, 60 se týkají intenzivních kurzů výuky českého jazyka, tzn. kurzů, kde jsou 

navýšeny hodinové dotace a je to na městských částech Praha 6, Praha 8, Praha 13, které ještě 

sbírají děti z ostatních městských částí.  

 Bod 61 je potom neinvestiční účelová individuální dotace pro dívčí katolickou střední 

školu, a to pro agendu sociálně vzdělávacího pomezí. Tentokrát specificky na projekt výuky 

finanční gramotnosti pro cílovou skupinu školy, tedy mladé dívky a ženy ohrožené sociální 

exkluzí.  

 A konečně bod 62 jsou tedy neinvestiční účelové individuální dotace pro tři inovační 

akce. Týden inovací, Startup World Cup & Summit a Future Port. Startup World Cup & 

Summit a Týden inovací měly proběhnout v dubnu a v květnu, ze zjevných důvodů už tedy 

neproběhnou. Pokud najdou termín na podzim a tyto akce se uskuteční, dotaci dostanou, a 

pokud ne, dotace propadá. Děkuji.  

 

 Prim. Hřib: Děkuji panu radnímu. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, ukončuji tedy 

rozpravu a budeme hlasovat o jednotlivých tiscích. První tady máme  

 

 

57  

Tisk Z - 8033  

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 04 - školství, 

mládež a sport a návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy  

 

městským částem pro jimi zřízené školy v rámci pokračování projektu Systémová 

podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka v MČ hl. m. Prahy - síť škol 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 35 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení bylo přijato. Děkuji. 

 Nyní  
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58  

Tisk Z - 8035  

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 04 - školství, 

mládež a sport a návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy  

městské části Praha 6 a městské části Praha 8 na realizaci intenzivních kurzů výuky 

českého jazyka pro žáky základních škol s odlišným mateřským jazykem na území  

hl. m. Prahy 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení bylo přijato. Děkuji. 

 Další tisk je   

 

59  

Tisk Z - 8093  

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 04 - školství, 

mládež a sport a návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy  

městské části Praha 13 na dofinancování realizace intenzivních kurzů výuky českého 

jazyka pro žáky základních škol s odlišným mateřským jazykem na území hl. m. Prahy 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení bylo přijato. Děkuji. 

 Dále máme tisk   

 

60  

Tisk Z - 7997  

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 a poskytnutí neinvestiční účelové individuální 

dotace organizaci Dívčí katolická střední škola na realizaci projektu "Sociální aspekt ve  

vzdělávání" na rok 2020 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. 

 Nyní bod 
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61  

Tisk Z - 7835  

k návrhu na poskytnutí neinvestičních účelových individuálních dotací na zajištění akcí 

"Future Port Prague","Startup World Cup & Summit 2020", "Týden inovací 2020" 

 

 Prim. Hřib: Hlasujeme nyní. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro: 36 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení bylo přijato. Děkuji. 

   

 Bod  

 

     Bod poř. č. 62   

k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 

 

 Prim. Hřib: Nic není nahlášeno, tzn., že jsme v tuto chvíli vyčerpali program dnešního 

jednání ZHMP. Je 10.15 hodin. Všem vám děkuji za účast.  

Příští jednání máme naplánováno na 16. dubna 2020, nicméně samozřejmě může dojít ke 

změně, vzhledem k aktuální situaci. Budete informováni.  

Děkuji všem.  

(Potlesk) 

 

 (Jednání ukončeno v 10.16 hodin) 


