ZÁPIS
z 37. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se konalo dne 30. 4. 2010
od 14.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Dle prezence bylo přítomno:
64 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy
20 zástupců městských částí hl. m. Prahy
27 ředitel, zástupců ředitele a ředitelů odborů MHMP
12 ředitelů organizací
1 poslanec PS PČR
11 zástupců tisku
3 hosté
CELKEM přítomných: 138 osob
OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP
Radek Lohynský
Mgr. Hana Halová
Ing. Eva Tylová
Petr Kužel
Ing. František Stádník
Radovan Šteiner
Mgr. Tomáš Chalupa – dřívější
odchod z jednání
JUDr. Tomáš Homola – pozdější
příchod

37. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil primátor hl. m. Prahy ve 14,20 hodin.

Předsedající primátor hl. m. Prahy konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu
s ustanovením § 60 odst. 2, zákona o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to na
základě požadavku 27 členů ZHMP. Na toto zasedání byli pozváni všichni členové ZHMP.
Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo tedy
schopno se usnášet.
Dále předsedající primátor hl. m. Prahy připomněl, že se průběh tohoto jednání přenáší na
internetové stránky www.magistrat.praha-mesto.cz a www.praha-eu.cz.
Ověřením zápisu byli pověřeni Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. a Antonín Ptáček.

Hlasování o členech návrhového výboru:
předsedkyně: Alena Samková
členové :
Mgr. Tomáš Chalupa
Ivan Bednář
Mgr. Jan Choděra
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Ing. Karel Jech
Pavel Ambrož
tajemnicí výboru: JUDr. Lenka Danielisová,
ředitelka odboru LEG MHMP
PRO: 60

PROTI: 0

ZDR. 0

Bylo přijato.
Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení.

Primátor hl. m. Prahy přivítal na jednání ZHMP poslance Poslanecké sněmovny PČR Mgr. Ondřeje
Lišku a udělil mu slovo. Poslanec PS PČR Mgr. Ondřej Liška vystoupil se svým příspěvkem. Na jeho
vystoupení reagoval primátor hl. m. Prahy.

Předsedající, primátor hl. m. Prahy, konstatoval, že společně se svoláním tohoto zasedání
obdrželi členové ZHMP „Návrh programu jednání“ , který na svém zasedání stanovila Rada
HMP. V souvislosti se stanovením programu jednání vysvětlil skutečnost, že žádost třetiny
všech členů Zastupitelstva na svolání Zastupitelstva sice musí podle zákona obsahovat
předmět jednání, ale právně je to chápáno jako věcné zdůvodnění takovéto žádosti, resp. jako
podnět pro Radu HMP. Rada HMP podle platných právních předpisů stanoví program
zasedání Zastupitelstva a může či nemusí vzít návrhy, které jsou uvedeny v žádosti o svolání
Zastupitelstva vymezenou částí členů ZHMP, v potaz. Dále uvedl, že ustanovení zákona
týkající se svolání Zastupitelstva na základě žádosti zastupitelů a ustanovení o stanovení
návrhu programu jsou v zákoně jasně oddělena. Uvedl, že znění platné zákonné úpravy
stanovení programu zasedání Zastupitelstva nerozlišuje, zda se jedná o běžné svolání
Zastupitelstva primátorem v rámci jeho kompetencí, kdy zasedání svolává dle potřeby, či zda
se jedná o svolání Zastupitelstva primátorem na základě žádosti jedné třetiny všech jeho
členů.
Dále uvedl, že návrh programu ve všech případech stanoví a Zastupitelstvu hl. m.
Prahy ke schválení předkládá Rada HMP. Rada HMP přitom není vázána předmětem jednání
uvedeným v žádosti o svolání Zastupitelstva.
Předsedající, primátor hl. m. Prahy, uvedl, že Rada HMP stanovila program, který
členové ZHMP obdrželi. V souladu s tímto programem stanoveným Radou HMP byly
společně se svoláním distibuovány tisky: Z – 424, Z – 335 a Z – 284.
Dále uvedl, že tisky Z – 506, Z – 465 a Z – 498 projednala Rada HMP dne 27. 4. 2010
a tyto tisky byly rozdány ještě týž den a současně zpřístupněny i v elektronické podobě.

Mimo program byl rozdán K INFORMACI:
Tisk – Z - 500 – Informace o přidělení účelových neinvestičních transferů ze státního
rozpočtu školám a školským zařízením kraje Hlavní město Praha
- nám. Kousalíková
Předsedající, primátor hl. m. Prahy, dále uvedl, že konkrétními zastupiteli, resp.
sekretariáty některých politických klubů Zastupitelstva, byly k navrženému předmětu
jednání, který byl součástí požadavku na svolání tohoto Zastupitelstva, předány oddělení
volených orgánů k distribuci tisky pro ZHMP odpovídající jednotlivým bodům
navrženého předmětu jednání.
V rámci navrženého předmětu jednání, který podepsalo 27 členů a členek Zastupitelstva
HMP se jednalo o tisky – v řazení dle čísel:
Z – 487 - Problematika opravy Karlova mostu
členka ZHMP RNDr. Ryšlinková, CSc. a člen ZHMP RNDr. Witzany, Ph.D.
Z – 492 - Problematika výstavnictví a k návrhu řešení vztahů mezi hl. městem
Prahou a společností INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
člen ZHMP RNDr. Witzany, Ph.D.
Z – 495 - Zásady bytové politiky hlavního města Prahy
Klub KSČM - členka ZHMP Mgr. Semelová
Z – 497 - Návrh Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze
člen ZHMP Mgr. Štěpánek, CSc.
Z – 499 - Postup přípravy stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV
na Císařském ostrově"
Klub ČSSD - člen ZHMP Ing. Mgr. Poche
Z - 501 - Investice v dopravě
Klub ČSSD a Klub Strany zelených - člen ZHMP Ing. Březina a členka ZHMP
Mgr. Kolínská
Z – 503 - Návrh na stanovení počtu volebních obvodů do Zastupitelstva hl. města
Prahy pro komunální volby 2010
člen ZHMP Jan Slezák
Z – 502 - Transformace příspěvkové organizace PIS
členka ZHMP RNDr. Ryšlinková, CSc.
Z - 504 - Hospodaření DP za rok 2009 a Smlouvě o veřejných službách na roky
2010-2019
Klub ČSSD - člen ZHMP Ing. Březina
Z – 505 - Protikorupční opatření a vyvozování osobní odpovědnosti

členky ZHMP Mgr. Reedová a RNDr. Ryšlinková, CSc.
Předsedající ,primátor hl. m. Prahy uvedl, že na výše uváděné tisky Rada HMP
nahlížela jako na návrhy dalších bodů programu tohoto jednání, a to nad rámec jí
stanoveného návrhu programu. Dále primátor hl. m. Prahy sdělil, že proběhne hlasování
o návrhu na zařazení konkrétních tisků předložených politickými kluby ZHMP, příp.
jednotlivými členy ZHMP, do návrhu programu tohoto zasedání ZHMP.

V diskusi k programu jednání vystoupili tito členové ZHMP:
Březina, Witzany, Kolínská, Hoffman, Ryšlinková
člen ZHMP Březina – navrhl do programu zasedání ZHMP tisky v následujícím pořadí:
bod 1) Z - 501
bod 2) Z - 504
bod 3) Z - 503
bod 4) Z - 497
bod 5) Z - 499
bod 6) Z - 502
bod 7) Z - 495
bod 8) Z - 492
bod 9) Z - 487
k tiskům „Sociální granty“ a „Problematika Protikorupční strategie“ uvedl, že tyto body do programu
nenavrhují z důvodu jejich zařazení do návrhu programu Radou HMP.
Hlasování o zařazení tisku Z – 487- Problematika opravy Karlova mostu
PRO: 24
PROTI: 11 ZDR. 24
Nebylo přijato.

Hlasování o zařazení tisku Z – 492 - Problematika výstavnictví a k návrhu řešení vztahů
mezi hl. městem Prahou a společností INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
PRO: 25
PROTI: 11 ZDR. 26
Nebylo přijato.

Hlasování o zařazení tisku Z – 495 - Zásady bytové politiky hlavního města Prahy
PRO: 26
PROTI: 6
ZDR. 30
Nebylo přijato.

Hlasování o zařazení tisku Z – 502 - Transformace příspěvkové organizace PIS
PRO: 25
PROTI: 12 ZDR. 24
Nebylo přijato.

Hlasování o zařazení tisku Z – 499 - Postup přípravy stavby č. 6963 "Celková přestavba a
rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově"
PRO: 25
PROTI: 8
ZDR. 28
Nebylo přijato.

Hlasování o zařazení tisku Z – 497 - Návrh Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze
PRO: 25
PROTI: 8
ZDR. 29
Nebylo přijato.

Hlasování o zařazení tisku Z – 503 - Návrh na stanovení počtu volebních obvodů do
Zastupitelstva hl. města Prahy pro komunální volby 2010
PRO: 25
PROTI: 11 ZDR. 25
Nebylo přijato.

Hlasování o zařazení tisku Z - 504 - Hospodaření DP za rok 2009 a Smlouvě o veřejných
službách na roky 2010-2019
PRO: 25
PROTI: 9
ZDR. 26
Nebylo přijato.

Hlasování o zařazení tisku Z - 501 - Investice v dopravě
PRO: 23 PROTI: 13 ZDR. 22
Nebylo přijato.

Hlasování o celém programu jednání předloženém Radou HMP
PRO: 42
PROTI: 17 ZDR. 2
Bylo přijato.

člen ZHMP Gregar - hlasoval „pro“, ve výsledku hlasování uvedeno „zdržel se“

S programem jednání byl vysloven souhlas.

1.

náměstek primátora Blažek

Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze
TISK:
Z – 424
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 48

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 3

USNESENÍ ČÍSLO: 37/1

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Blažek.
V diskusi vystoupil člen ZHMP Ambrož.

Závěrečné slovo přednesl náměstek primátora Blažek. Reagoval v něm na vystoupení člena ZHMP
Ambrože.
Usnesení bylo přijato beze změny.
2.

náměstek primátora Richter

Návrh na schválení individuálního komplexního projektu odboru sociální péče a zdravotnictví
MHMP předloženého v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce Operačního
programu Praha - Adaptabilita
TISK:
Z - 335
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 45

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

USNESENÍ ČÍSLO: 37/2

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Richter.
V usnesení byl v bodě II. upraven termín na 4. 5. 2010.

Řízení schůze převzal náměstek primátora Blažek a v průběhu projednávání bodu převzal zpět řízení
schůze primátor hl. m. Prahy.
3.
náměstek primátora Richter
Návrh na schválení Protikorupční strategie hl.m.Prahy
TISK:
Z – 506
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Richter.

PRO: 61

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 37/3

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Hulinský, Chalupa, Kolínská, Witzany, Hoffman, Ryšlinková
(hlasování o třetím vystoupení – Pro: 28 Proti: 8 Zdr. 19) Nebylo přijato., Weinert, Březina, Žďárský,
Bartáková, radní Langmajer, primátor hl. m. Prahy, náměstek primátora Blažek, hlasování o vystoupení
pana Šafránka (Pro: 38 Proti: 0 Zdr. 20) Bylo přijato., starosta MČ Praha 10.
Závěrečné slovo přednesl náměstek primátora Richter, který reagoval na příspěvky z diskuse. V rámci
tohoto závěrečného slova vystoupil předseda kontrolního výboru ZHMP Hoffman.
Doplňující návrh člena ZHMP Chalupy – v příloze č. 1 Protikorupční strategie se na str. 53 „6. Úkoly a
harmonogram“ doplňuje bod č. 23a), který zní: „vypracovat a předložit ZHMP návrh na doplnění
Etického kodexu člena ZHMP o povinnost zastupitelů oznamovat v rámci čl. 3 resp. čl. 4 též veškeré
činnosti, jíž se zastupitel účastní v občanských iniciativách, sdruženích a jiných obdobných subjektech,
které jsou příjemci grantů od hl. m. Prahy, pokud zastupitelé za tuto činnost pobírají odměnu v jakékoliv
formě“
Doplňující návrh členky ZHMP Kolínské – navrhla do textu usnesení do bodu II. ukládá Radě HMP…“
doplnit nový text ve znění: „předložit ZHMP informaci o průběhu a dosažených výsledků při naplňování
Protikorupční strategie hl. m. Prahy
Termín: 16. 9. 2010“
S upraveným textem usnesení a s doplněním přílohy č. 1 byl vysloven souhlas.

4.

radní Pecha

Návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace Pohřební ústav hl.m. Prahy
TISK:
Z – 284
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 54

PŘIJATO

PROTI: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 37/4

Materiál uvedl radní Pecha.
V diskusi vystoupil člen ZHMP Ambrož.
Závěrečné slovo přednesl radní Pecha, který reagoval na příspěvek z diskuse.
Na vystoupení člena ZHMP Ambrože reagoval člen ZHMP Chalupa.
V usnesení byl v bodě II. upraven termín na 4. 5. 2010.

ZDRŽEL SE: 1

Řízení schůze převzal náměstek primátora Klega.
5.
radní Janeček
Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 - I. a II.
program
TISK:
Z – 465
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 54

PŘIJATO
Materiály pod poř. č. 5. a 6. uvedl radní Janeček.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 37/5

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Ambrož, Alinčová, Nosek.
Závěrečné slovo přednesl radní Janeček, který reagoval na příspěvky z diskuse.
Pozměňující návrh člena ZHMP Ambrože – navrhl v příloze č. 1 k usnesení na str. 3 „I. program –
Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy“ zvýšit dotaci žadateli DOM, o. s. –
název služby „DOM 8 – Dům na půl cesty“ o částku ve výši „70 tis. Kč“
V souvislosti s úpravou přílohy byla navýšena v textu usnesení v bodě „I. schvaluje…..“ původní částka
„….v celkové výši 35 733,6 tis. Kč“ na novou částku „ ….v celkové výši 35 803,6 tis. Kč“.

S úpravami v textu usnesení a v příloze č. 1 k usnesení byl vysloven souhlas.

6.

radní Janeček

Návrh na udělení grantů HMP III. Program - Podpora rodiny v r. 2010
TISK:
Z – 498
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato beze změny.

PRO: 53

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 37/6

7.

předseda Výboru informatiky a veřejné správy ZHMP JUDr. Homola

Návrh personálních změn ve výborech ZHMP
TISK:
Z - 523
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 50

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 37/7
Materiál uvedl předseda Výboru informatiky a veřejné správy ZHMP.

Hlasování proběhlo k následujícímu textu usnesení:
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

odvolává
ke dni 30.4.2010
Ing. Petra K o l b e k a z funkce tajemníka Výboru informatiky a veřejné správy ZHMP

II.

volí
ke dni 30.4.2010
Ing. Ladislava K o č í h o do funkce tajemníka Výboru informatiky a veřejné správy ZHMP“

Usnesení bylo přijato.

8.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP
Přehled interpelací je v samostatné příloze tohoto zápisu.

Členům ZHMP byla rozdána tato informace:
1.

Z - 500 Přidělení účelových neinvestičních transferů ze státního
rozpočtu školám a školským zařízením kraje Hlavní město
Praha

nám. Kousalíková

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

Přijatá usnesení ZHMP č. 37/1 až č. 37/7 jsou součástí tohoto zápisu.

Náměstek primátora Klega poděkoval všem přítomným za účast a zakončil jednání v 17,30 hodin.

MUDr. Pavel Bém
primátor hl. m. Prahy

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Zuzana D r h o v á, Ph.D.

Antonín P t á č e k

Zapsala: Jana Soběslavská

