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Průběžná zpráva 
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy – I. část,   

které se konalo dne 3. listopadu 2022 

od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  

  

 Dle prezence bylo přítomno: 

 64 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 2 poslanci PS         

       PČR) 

 19 zástupců městských částí hl. m. Prahy 

      Ing. Martin Kubelka, Ph.D. – ředitel MHMP 

   4 zástupci ředitele MHMP 

                           28 ředitelů odborů MHMP  

                                                12 ředitelů organizací 

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

   2 hosté 

 20 zástupců tisku 

 

CELKEM přítomných: 151 osob 

 

 

 

OMLUVEN: 

 

Jiří Brůžek – od 10 do 14,30 hodin 

 

 

Připojena videokonferenčně: 

 

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová 

 

 

 

1. ustavující zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil primátor hl. m. Prahy v 9,02 

hodin.   

 

  Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo 

tedy schopno se usnášet. 

        Stávající primátor hl. m. Prahy konstatoval, že ustavující zasedání bylo řádně svoláno 

v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, dalšími právními předpisy a 

Jednacím řádem Zastupitelstva hl. m. Prahy a byli na něj pozváni všichni členové ZHMP a 

připomněl, především občanům hl. m. Prahy a dalším zúčastněným, že se průběh tohoto 

jednání opět přenáší na internetové stránky www.praha.eu. 

 

          Ověřením zápisu byli pověřeni Mgr. Jan Chabr a Mgr. Marta Gellová. 

 

 

 

 

 

http://www.praha.eu/
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           Na úvod slavnostní části ustavujícího zasedání, a to složení slibu, zahrály členky 

FOK, které vystupují jako Soubor Duo Beautiful Strings. Vystoupili se zkrácenou verzí 

symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany v úpravě pro housle a 

harfu. Na housle zahrála Monika Urbanová-členka FOK a na harfu zahrála Hedvika Mousa 

Bacha, která pravidelně s FOK spolupracuje. 

 

Po hudebním vystoupení primátor hl. m. Prahy uvedl slavnostní část tohoto 

ustavujícího zasedání: 

 

 

Složení slibu členů Zastupitelstva hl. m. Prahy zvolených pro volební období 2022 – 2026 

 

 

Všichni členové ZHMP povstali a po dobu aktu slibu zůstali stát. 

Po přečtení znění slibu, v řazení podle abecedy, byla čtena jména jednotlivých 

členů a členek Zastupitelstva hlavního města Prahy.  

Každý člen jednotlivě předstoupil před předsednictvo, jasně proneseným slovem 

„slibuji“ a podáním ruky slib stvrdil do rukou stávajícího primátora hl. m. Prahy a text 

slibu podepsal na připraveném stolku. Poté se přítomní členové ZHMP zapsali do Pamětní 

knihy hlavního města Prahy. Každý člen ZHMP obdržel pamětní stříbrnou plaketu určenou 

pouze pro členy Zastupitelstva hlavního města Prahy pro volební období 2022 – 2026.  

Členka Zastupitelstva hl. m. Prahy Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, která se tohoto 

zasedání účastnila distančně, složila slib prostřednictvím videokonference. 

Závěrem před předsednictvo přistoupil člen ZHMP Bohuslav Svoboda, do jehož 

rukou jako poslední složil slib současný primátor Zdeněk Hřib. 

 

Po složení slibu všech členů ZHMP zazněla česká státní hymna v podání komorní 

sestavy Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. 

 

Na základě žádosti předsedů klubů byla předsedajícím vyhlášena přestávka na 

hodinu pro jednání předsedů klubů a následně na jednání klubů samotných. 

 

Přestávka byla na základě požadavku předsedů klubů prodloužena až do 12 hodin. 

 

Předsedající primátor hl. m. Prahy informoval, že členům ZHMP bylo rozesláno 

„Svolání a návrh programu jednání 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy“. 

 Dále uvedl, že návrh programu neobsahuje pravidelné body jednání, tak, jak jsou 

zakotveny v Jednacím řádu Zastupitelstva, a to „Návrhy, připomínky a podněty občanů hl. 

m. Prahy“ a „Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva hl. m. Prahy“. Uvedl, že 

pro ustavující zasedání Zastupitelstva není považován tento bod za nutný, s tím, že tato 

změna bude odhlasována ad hoc pro toto zasedání, a to před schválením programu tohoto 

ustavujícího jednání.  

Konstatoval, že na příštím řádném jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy 

budou tyto body již standardní součástí programu jednání.  
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Uvedl, že tímto návrhem na vypuštění bodu „interpelací“ není dotčen článek 9 

Jednacího řádu, kdy občané hlavního města Prahy, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy 

Zastupitelstva, mohou na zasedání Zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska, a to vždy  

po úvodním slovu předkladatele materiálu. Tato možnost se vztahuje na fyzickou osobu, 

která dosáhla věku 18 let a je hlášena k trvalému pobytu v hlavním městě Praze, jakož i na 

fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území hlavního města Prahy 

nemovitost. 

Předsedající primátor hl. m. Prahy poté požádal obsluhu hlasovacího systému o 

krátkou instruktáž k ovládání hlasovacích terminálů. Současně proběhlo zkušební 

hlasování (Pro: 21 Proti: 10 Zdr. 7) 

 

Hlasování o členech návrhového a volebního výboru: 

předseda: Jan Wolf 

členové: Ing. Ondřej Prokop  

               Mgr. Ing. Jaromír Beránek 

               Mgr. et Mgr. Vladan Brož 

               Ing. arch. Zuzana Hamanová 

               Dr.-Ing. Milan Urban 

               JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. – zástupce ředitele MHMP pro sekci průřezových 

činností a pověřen řízením odboru LEG MHMP 

 

tajemník: JUDr. Adrián Radošinský – vedoucí oddělení veřejného práva a legislativy LEG 

MHMP 

PRO: 64     PROTI: 0 ZDR. 0 

Bylo přijato. 

 

Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. 

 

Hlasování ad hoc o změně Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy pro toto 

ustavující zasedání, tj. vyřazení pravidelných bodů jednání „Návrhů, připomínek a podnětů 

občanů hlavního města Prahy a „Dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva 

hlavního města Prahy“, které neměly být součástí programu tohoto jednání 

PRO: 62  PROTI: 0   ZDR. 1 

Bylo přijato. 

 

Rada hlavního města Prahy na svém jednání v pondělí dne 24. října stanovila 

„Návrh programu jednání 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy“, který byl 

rozeslán e-mailem a byl zveřejněn se svoláním tohoto jednání Zastupitelstva způsobem 

stanoveným příslušnými ustanoveními zákona o hlavním městě Praze. 

 

V diskusi k návrhu programu jednání vystoupila občanka HMP Anna Vinklárková. 
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V průběhu probíhající diskuse převzal řízení schůze I.náměstek primátora Hlaváček, poté 

převzal řízení schůze primátor hl. m. Prahy, náměstek primátora Scheinherr a opět převzal 

řízení schůze primátor hl. m. Prahy. 

V diskusi k návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Zajíček, Wolf, 

primátor hl. m. Prahy, Čižinský, Mahrik, Nacher, Vodrážka, Nepil, Drápalová, Mazur, 

radní Chabr, Portlík, radní Kordová Marvanová, náměstek primátora Scheinherr, Prokop, 

Urban, Kovářík. V rámci diskuse vystoupil JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. – zástupce ředitele 

MHMP pro sekci průřezových činností a pověřený řízením odboru LEG MHMP. Dále 

v diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Bodeček, Komrsková, náměstek primátora 

Vyhnánek, Zelenka 

 

Přestávka 13,50 – 14,10 hodin 

 

Hlasování o návrhu primátora HMP – zařadit tisk Z – 10812 „K úpravě rozpočtu hl. m. 

Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2022” jako bod 1  

PRO: 61  PROTI: 0   ZDR. 3 

Bylo přijato 

 

Hlasování o návrhu primátora HMP – zařadit tisk Z – 10880 „K realizaci společné 

expozice a prezentace na veletrhu MIPIM 2023” jako bod 2  

PRO: 61   PROTI: 0   ZDR. 3 

Bylo přijato 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Zajíčka – zařadit tisk Z – 10896 „Ke zrušení výborů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy a ke zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a 

výboru pro výchovu a vzdělávání, stanovení počtu jejich členů a volbě jejich předsedů, 

členů a tajemníků“ jako bod 3 

PRO: 64   PROTI: 0   ZDR. 0 

Bylo přijato 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Zajíčka – zařadit tisk Z – 10872 „Ke stanovení funkcí, 

pro které budou členové Zastupitelstva hl. m. Prahy uvolněni ve finančním výboru, 

kontrolním výboru a výboru pro výchovu a vzdělávání“ jako bod 4 

PRO: 64   PROTI: 0   ZDR. 0 

Bylo přijato 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Zajíčka – zařadit tisk Z – 10845 „K určení zástupců a 

náhradníků za zástupce hl. m. Prahy na valných hromadách akciových společností v 

majetkovém portfoliu hl. m. Prahy“ jako bod 5 

PRO: 48 PROTI: 3  ZDR. 12 

Bylo přijato 
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Hlasování o návrhu člena ZHMP Zajíčka – zařadit tisk Z – 10873 „K pověření člena 

Zastupitelstva hl. m. Prahy řízením Městské policie hlavního města Prahy“ jako bod 6 

PRO: 38   PROTI: 3   ZDR. 23 

Bylo přijato 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Zajíčka – zařadit tisk Z – 10874 „K návrhu člena 

Zastupitelstva hl. m. Prahy určeného ke spolupráci při pořizování územně plánovací 

dokumentace“ jako bod 7 

PRO: 38   PROTI: 4  ZDR. 22 

Bylo přijato 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Zajíčka – zařadit tisk Z – 10875 „K návrhu na stanovení 

pravidel pro odměňování členů Zastupitelstva hlavního města Prahy a dalších nároků 

vyplývajících ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů“ jako bod 8 

PRO: 64  PROTI: 0   ZDR. 0 

Bylo přijato 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Zajíčka – zařadit tisk Z – 10893 „K rozhodnutím Rady 

hl. m. Prahy v období od 25.9.2022 do 2.11.2022 a v období od 3.11.2022 do 24.11.2022” 

jako bod 9 

PRO: 46  PROTI: 0   ZDR. 18 

Bylo přijato 

 

Protinávrh člena ZHMP Čižinského – zařadit bod „K pověření nestranné nezávislé 

apolitické osoby v souvislosti s kauzou Dozimetr a prodejem pozemků v Lysolajích“ 

PRO: 26   PROTI: 2  ZDR. 34 

Nebylo přijato 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Zajíčka – zařadit tisk Z – 10899 „K pověření člena 

Zastupitelstva hl.m Prahy v souvislosti s kauzou Dozimetr a prodejem pozemků v 

Lysolajích” jako bod 10 

PRO: 50   PROTI: 0   ZDR. 14 

Bylo přijato 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Zajíčka – zařadit bod „K návrhu na přerušení 1. 

ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy do 24. 11. 2022, 9.00 hodin“ 

PRO: 64   PROTI: 0   ZDR. 0 

Bylo přijato 
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Hlasování o návrhu člena ZHMP Zajíčka – zařadit bod „Stanovení počtu náměstků 

primátora hlavního města Prahy a členů Rady hlavního města Prahy“  

PRO: 61   PROTI: 0  ZDR. 3 

Bylo přijato 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Zajíčka – zařadit tisk Z – 10870 „K návrhu na volbu 

primátora hl. m. Prahy, náměstků primátora hl. m. Prahy a členů Rady hlavního města 

Prahy“ jako bod 13 

PRO: 61  PROTI: 0   ZDR. 3 

Bylo přijato 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Zajíčka – zařadit tisk Z – 10871 „Ke zřízení dalších 

výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy, stanovení počtu jejich členů a volbě jejich 

předsedů, místopředsedů, členů a tajemníků“ jako bod 14 

PRO: 61   PROTI: 0   ZDR. 3 

Bylo přijato 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Zajíčka – zařadit tisk Z – 10900 „Ke stanovení dalších 

funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva hl. m. Prahy uvolněni” jako bod 15 

PRO: 61  PROTI: 0   ZDR. 3 

Bylo přijato 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Zajíčka – zařadit tisk Z – 10897„K přípravě návrhu 

rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2023” jako bod 16 

PRO: 64  PROTI: 0   ZDR. 0 

Bylo přijato 

 

 

Hlasování o celém upraveném návrhu programu jednání 

PRO: 64 PROTI: 0  ZDR. 0 

Bylo přijato. 

 

S upraveným programem jednání byl vysloven souhlas. 

 

 

Ke změně v rámci schváleného programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Zajíček, 

náměstek primátora Vyhnánek, Čižinský 

 

Přestávka 5 minut 

 

Procedurální návrh člena ZHMP Čižinského – pokračovat v jednání i po 19. hodině 

Pro: 61 Proti: 0 Zdr. 1 

Bylo přijato. 
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Řízení schůze převzal I. náměstek primátora Hlaváček. 

    1 

 

primátor hl. m. Prahy  

 

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

Praha - pól růstu ČR v roce 2022 

 

  

   TISK:        Z - 10812 

 

   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:   56       PROTI:  0        ZDRŽEL SE: 3    

 

 

   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:   1/1 

Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

    2 

 

primátor hl. m. Prahy  

 

k realizaci společné expozice a prezentace na veletrhu MIPIM 2023 

 

  

   TISK:        Z - 10880 

 

   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  60        PROTI:  0        ZDRŽEL SE: 3    

 

 

   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:   1/2 

Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 

 

Usnesení bylo přijato. 
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Řízení schůze převzal primátor hl. m. Prahy. 

    3 

 

zastupitel Zajíček 

 

ke zrušení výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy a ke zřízení finančního výboru, 

kontrolního výboru a výboru pro výchovu a vzdělávání, stanovení počtu jejich členů a volbě 

jejich předsedů, členů a tajemníků 

 

  

   TISK:        Z - 10896 

 

   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  58        PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 5    

 

 

   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:   1/3 

Materiál uvedl člen ZHMP Zajíček. 

 

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Mazur, Kovářík, Prokop. Brož, Zajíček, Nacher, 

Čižinský, Zelenka, Nepil, Bodeček 

 

Závěrečné slovo přednesl člen ZHMP Zajíček, který reagoval na diskusní příspěvky. 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Řízení schůze převzal I. náměstek primátora Hlaváček. 

    4 

 

primátor hl. m. Prahy  

 

ke stanovení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva hl. m. Prahy uvolněni ve 

finančním výboru, kontrolním výboru a výboru pro výchovu a vzdělávání 

 

  

   TISK:        Z - 10872 

 

   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  62        PROTI:  0        ZDRŽEL SE: 3    

 

 

   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO: 1/4 

Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 

 

Usnesení bylo přijato. 
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    5 

 

primátor hl. m. Prahy  

 

k určení zástupců a náhradníků za zástupce hl. m. Prahy na valných hromadách akciových 

společností v majetkovém portfoliu hl. m. Prahy 

 

  

   TISK:        Z - 10845 

 

   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO: 1/5 

Úvodem primátor hl. m. Prahy konstatoval, že nesouhlasí s předložením tohoto tisku a 

požádal, aby nebyl tisk schválen. 

 

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Zajíček, radní Chabr, Sedeke, primátor hl. m. 

Prahy, Čižinský 

 

Procedurální návrh člena ZHMP Čižinského na přerušení tohoto tisku do 24. 11. 2022 

Pro: 24 Proti: 25 Zdr. 14 

Nebylo přijato. 

 

V pokračující diskusi vystoupila členka ZHMP Tylová. 

 

Hlasování o zástupci hl. m. Prahy na valných hromadách a. s. v majetkovém portfoliu hl. 

m. Prahy, a to o jménu „Mgr. Jan Chabr“ (příloha č. 1 k usnesení) 

Pro: 50 Proti: 3 Zdr. 12 

Bylo přijato. 

 

Hlasování o náhradníkovi za zástupce hl. m. Prahy na valných hromadách a. s. 

v majetkovém portfoliu hl. m. Prahy, a to o jménu „Ing. Martin Sedeke“ (příloha č. 1 

k usnesení) 

Pro: 33 Proti: 12 Zdr. 19 

Bylo přijato. 

členka ZHMP Vedralová – ve výsledku hlasování se objevilo „nehlasoval“, správně mělo 

být, že hlasovala „pro“ 

 

Usnesení bylo přijato. 
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    6 

 

primátor hl. m. Prahy  

 

k pověření člena Zastupitelstva hl.m. Prahy řízením Městské policie hlavního města Prahy 

 

  

   TISK:        Z - 10873 

 

   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:    39      PROTI: 3         ZDRŽEL SE: 8    

 

 

   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO: 1/6 

Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 

 

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Zajíček, Čižinský, primátor hl. m. Prahy. V rámci 

diskuse vystoupil JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. – zástupce ředitele MHMP pro sekci 

průřezových činností a pověřený řízením odboru LEG MHMP. Dále v diskusi vystoupili 

tito členové ZHMP: Pek, Zelenka, Tylová 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

    7 

 

primátor hl. m. Prahy  

 

k návrhu člena Zastupitelstva hl. m. Prahy určeného ke spolupráci při pořizování územně 

plánovací dokumentace 

 

  

   TISK:        Z - 10874 

 

   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                        PRO:  33        PROTI:  26      ZDRŽEL SE:  5    

 

 

   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO: 1/7 

Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 

 

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Nacher, Tylová, Arnotová, Čižinský,  

primátor hl. m. Prahy, Nepil 

 

Protinávrh členky ZHMP Arnotové – pověřenou osobou pro územní plán by byl Petr 

Hlaváček 

Pro: 28 Proti:3 Zdr.27 

Nebylo přijato. 

 

Usnesení bylo přijato. 
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    8 

 

primátor hl. m. Prahy  

 

k návrhu na stanovení pravidel pro odměňování členů Zastupitelstva hlavního města Prahy a 

dalších nároků vyplývajících ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

  

   TISK:        Z - 10875 

 

   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  63        PROTI:  0        ZDRŽEL SE: 0    

 

 

   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO: 1/8 

Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

V průběhu projednávání bodu převzal řízení schůze primátor hl. m. Prahy, poté převzal 

řízení schůze náměstek primátora Vyhnánek a opět převzal řízení schůze primátor hl. m. 

Prahy. 

    9 

 

zastupitel Zajíček 

 

k rozhodnutím Rady hl. m. Prahy v období od 25.9.2022 do 2.11.2022 a v období od 

3.11.2022 do 24.11.2022 

 

  

   TISK:        Z - 10893 

 

   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                       PRO:  36        PROTI:  5        ZDRŽEL SE: 23    

 

 

   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO: 1/9 

Materiál uvedl člen ZHMP Zajíček. 

 

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Wolf, radní Zábranský, Udženija, Nacher, 

Čižinský, Brůžek, Pospíšil, primátor hl. m. Prahy, radní Chabr, Urban, Bodeček, náměstek 

primátora Scheinherr, Vodrážka, Sedeke, Prokop, Seidl, I. náměstek primátora Hlaváček,  

 

Závěrečné slovo přednesl člen ZHMP Zajíček, který reagoval na diskusní příspěvky. 

 

Hlasování o návrhu primátora hl. m. Prahy – do původního textu v bodě „I. ukládá 1. Radě 

HMP 1. před rozhodnutím Rady hl. m. Prahy o majetkoprávním úkonu“ doplnit text ve 

znění: „v hodnotě převyšující 2 mil. Kč za kalendářní rok“ a dále za text „nebo úkonu, 

který by jinak zavazoval hl. m. Prahu“ doplnit text ve znění: „v hodnotě převyšující 2 mil. 

Kč za kalendářní rok“ ……… 
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do původního textu v bodě „2. před rozhodnutím Rady hl. m. Prahy …..“ doplnit text ve 

znění: „v hodnotě vyšší než 2 mil. Kč za kalendářní rok“ projednat obsah………. 

Pro: 28 (+ 1) Proti: 5 Zdr. 31 

(členka ZHMP Freitas Lopesová nehlasovala elektronicky, hlasování se však zúčastnila 

formou videokonference) 

Nebylo přijato. 

 

Hlasování o části usnesení komplet bodu „I. ukládá Radě HMP…., s tím, že v bodě 3. se 

upravuje na konci textu původní termín na nový termín „15. 1. 2023“  

bod „4. „připravit a realizovat dar….“ a bod „5. „že rozhodnutí RHMP ve věcech 

pronájmu městských bytů…….“ si předkladatel tisku člen ZHMP Zajíček osvojil 

Pro: 37 (+ 1) Proti: 0 Zdr. 26  

(členka ZHMP Freitas Lopesová nehlasovala elektronicky, hlasování se však zúčastnila 

formou videokonference) 

Bylo přijato. 

 

Hlasování o části usnesení bodu „II. konstatuje, že zásadně nesouhlasí s dílčími 

opatřeními……..“ 

Pro: 36 Proti: 6 Zdr. 21 (+ 1) 

(členka ZHMP Freitas Lopesová nehlasovala elektronicky, hlasování se však zúčastnila 

formou videokonference) 

Bylo přijato. 

 

Hlasování o části usnesení bodu „III. vyzývá Radu HMP k neprodlenému zjednání 

nápravy……..“ 

Pro: 37 Proti: 10 (+ 1) Zdr. 17 

(členka ZHMP Freitas Lopesová nehlasovala elektronicky, hlasování se však zúčastnila 

formou videokonference) 

Bylo přijato. 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Procedurální návrh člena ZHMP Zajíčka – předřadit projednávání tisku Z – 10897 „K 

přípravě návrhu rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2023“ jako bod 11 

Pro: 62 Proti: 0 Zdr. 0 

Bylo přijato. 
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V průběhu projednávání bodu převzal řízení schůze náměstek primátora Vyhnánek, dále 

náměstek primátora Scheinherr a opět převzal řízení schůze primátor hl. m. Prahy. 

   10 

 

zastupitel Zajíček 

 

k pověření člena Zastupitelstva hl.m Prahy v souvislosti s kauzou Dozimetr a prodejem 

pozemků v Lysolajích 

 

  

   TISK:        Z - 10899 

 

   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                       PRO: 40         PROTI: 3         ZDRŽEL SE: 20    

 

 

   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO: 1/10 

Materiál uvedl člen ZHMP Zajíček. 

 

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: I. náměstek primátora Hlaváček. V rámci diskuse 

vystoupil JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. – zástupce ředitele MHMP pro sekci průřezových 

činností a pověřený řízením odboru LEG MHMP. Dále vystoupili tito členové ZHMP: 

Vyhnánek, Čižinský, Udženija, Portlík, Zelenka, náměstek primátora Scheinherr, Urban, 

Zajíček, radní Chabr, Nacher, Sedeke, radní Kordová Marvanová, Nepil, Prokop, Bodeček, 

Wolf. V rámci diskuse vystoupil Ing. Martin Kubelka, Ph.D. – ředitel Magistrátu hl. m. 

Prahy. Dále v diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Vodrážka, Portlík 

 

Pozměňovací návrh náměstka primátora Vyhnánka – do názvu doplnit text: „a kauzou 

neoprávněného odpočtu DPH v Pražské plynárenské a. s. v roce 2015“ 

V bodě I. ukládá 1. vypustit „radní JUDr. Haně Kordové Marvanové“ a nahradit „řediteli 

MHMP“, dále v bodě 1. „ ….předložit ve spolupráci s odborem LEG…“ 

Pro: 28 Proti: 0 Zdr. 29 

Nebylo přijato. 

doplnit do bodu „2. …ve spolupráci s odborem LEG MHMP a odborem PRP MHMP“ 

nový text: „na jednání ustavujícího Zastupitelstva“ a po projednání v Kontrolním výboru 

ZHMP nový text: „další postup HMP ve věci kauzy neoprávněného odpočtu DPH 

v Pražské plynárenské a. s. v roce 2015 v objemu téměř 230 mil. Kč“ 

Pro: 28 Proti: 0 Zdr. 28 

Nebylo přijato. 

Bod „3. prozkoumat, zda-li nedocházelo ke sponzoringu politických subjektů ze strany 

aktérů kauzy Dozimetr a prodeje pozemků v Lysolajích, včetně nelegálních forem 

takového sponzoringu, jak jej popsala radní Kordová Marvanová ve svých veřejných 

vyjádřeních“ 

Pro: 24 Proti: 0 Zdr. 35 

Nebylo přijato. 
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V bodě „II. 1. pověřuje vypustit „paní JUDr. Hana Kordová Marvanová“, a text je 

nahrazen „pověřuje ředitele MHMP, aby ve spolupráci s odborem LEG MHMP a odborem 

PRP MHMP……“ 

Bod II. 2. upravit na text: „pravidelně na jednání ZHMP předkládat informaci o plnění 

těchto úkolů v průběhu těchto řízení a úkonech, které ve věci HMP vykonalo“  

Pro: 29 Proti: 0 Zdr. 32 

Nebylo přijato. 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Procedurální návrh člena ZHMP Zajíčka – projednat jako poslední bod tohoto ustavujícího 

ZHMP dne 24. 11. 2022 bod s názvem: „K situaci Pražské plynárenské, a.s., zejména 

v souvislosti s kauzou neoprávněného odpočtu DPH v roce 2015 v objemu téměř 230 mil. 

Kč“ 

Pro: 65 Proti: 0 Zdr. 0 

Bylo přijato. 

 

Projednání tohoto bodu bylo předřazeno na základě hlasování. 

   11 
(původně 

bod 16) 
 

zastupitel Zajíček 

 

k přípravě návrhu rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2023 

 

  

   TISK:        Z - 10897 

 

   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  65        PROTI:  0        ZDRŽEL SE: 0    

 

 

   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:   1/11 

Materiál uvedl člen ZHMP Zajíček. 

 

Usnesení bylo přijato. 
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   12 

 

zastupitel Zajíček 

 

k návrhu na přerušení 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy do 24. 

11. 2022, 9.00 hodin 

 

  

   TISK:       Z - 10901  

 

   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO: 61         PROTI:  0        ZDRŽEL SE:  4   

 

 

   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:   1/12 

Úvodem vystoupil člen ZHMP Zajíček. 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

Při zasedání ZHMP byl vyvěšen dopis, adresovaný ZHMP: 

 

Otevřený dopis k povolebnímu vyjednávání 

(Arnika – Centrum pro podporu občanů, Dělnická 541/13, 170 00 Praha 7) 

 

 

Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto 

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

 

 

 

Primátor hl. m. Prahy přerušil v 20,21 hodin toto 1. ustavující zasedání ZHMP, a to do    

24. 11. 2022 do 9,00 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Jana Soběslavská 

Datum pořízení: 8. 11. 2022 


