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Z Á P I S 

z 15. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,   

které se konalo dne 31. března 2016 

od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  

  

 Dle prezence bylo přítomno: 

             65 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 2 poslanci PS PČR) 

                                       31 zástupců městských částí hl. m. Prahy 

    JUDr. Martina Děvěrová, MPA – ředitelka MHMP 

  2 zástupci ředitelky MHMP 

                                        25 ředitelů a zástupců odborů MHMP  

                                                   17 ředitelů organizací 

             20 zástupců tisku 

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

               1 senátorka HMP 

                  9 hostů 

CELKEM přítomných: 174 osob 

 
 

OMLUVENI: 

 

Mgr. Albert Kubišta – od 11 do 14 hodin 

 

 

Mgr. Marta Semelová – do 13 hodin 

 

 

Ing. Marek Doležal - od 19 do 22 hodin 

 

 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. – od 22 hodin 

 

 

Ing. Jiří Haramul – od 21,45 hodin 

 

 

Ing. Jarmila Bendová – od 21,45 hodin 

 

          

 
         15. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájila primátorka hl. m. Prahy v 9,04 hodin.   

 

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

schopno se usnášet. 

        Předsedající primátorka hl. m. Prahy konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 

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

Zastupitelstva hl. m. Prahy a byli na něj pozváni všichni členové ZHMP a připomněla, především 

občanům hl. m. Prahy a dalším zúčastněným, že se průběh tohoto jednání opět přenáší na 

internetové stránky www.praha.eu. 

http://www.praha.eu/
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          Ověřením zápisu byli pověřeni RNDr. Jana Plamínková a Tomáš Jílek. 

          
         Předsedající primátorka hl. m. Prahy uvedla k volbě návrhového výboru, že Jednací řád 

Zastupitelstva HMP stanoví, že „Zastupitelstvo volí na každém svém zasedání sedmičlenný 

návrhový výbor, ve kterém musí být zastoupen každý klub členů Zastupitelstva“. Vzhledem k tomu, 

aby byl zajištěn rovný přístup politických klubů při případných sporných návrzích, byla navržena ad 

hoc změna Jednacího řádu ZHMP pro toto jednání ve znění: „Zastupitelstvo volí devítičlenný 

návrhový výbor, ve kterém je zastoupen každý klub členů Zastupitelstva, kdy členem výboru je i 

tajemník výboru“. 

 

Procedurální návrh na volbu devítičlenného návrhového výboru ZHMP: 

Pro: 58 Proti: 0 Zdr. 1  

Bylo přijato. 

    

Hlasování o členech návrhového výboru:                                                                                              

předseda: Ing. Vladislava Veselá  

členové:    PhDr. Lukáš Kaucký 

                 Mgr. Petra Kolínská 

                 Ing. Ondřej Martan 

                 Ing. Pavel Richter 

                 Petr Šimůnek 

                 Adam Zábranský 

                 Mgr. Milan Růžička 

 

tajemník a současně člen výboru: JUDr. Tomáš Havel, odbor LEG MHMP 

PRO:  61     PROTI:  0 ZDR. 0 

Bylo přijato. 

 

Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. 

 

 

         Předsedající primátorka hl. m. Prahy přítomné informovala, že členka ZHMP JUDr. Monika 

Krobová Hášová, dosud „Nezařazená“, se stala členkou politického klubu ČSSD. 

 

         Primátorka hl. m. Prahy dále uvedla, že Rada HMP na svém jednání dne 22. 3. stanovila 

„Návrh programu jednání 15. zasedání Zastupitelstva HMP“, který obdrželi členové ZHMP e-mailem 

a který byl zveřejněn spolu se svoláním tohoto jednání ZHMP způsobem stanoveným příslušnými 

ustanoveními zákona o hl. městě Praze. Dále sdělila, že na svém jednání v úterý 29. 3. Rada HMP 

původní návrh programu doplnila o několik materiálů k projednání, které jsou nutné projednat 

především z časových důvodů nebo z důvodu jejich aktuálnosti. Zároveň informovala, že „Upravený 

návrh programu“ tohoto jednání členové ZHMP obdrželi taktéž e-mailem a sdělila, že tisky, které 

byly dozařazeny Radou HMP do návrhu upraveného programu jednání, byly v úterý 29. 3. 

zpřístupněny v elektronické podobě. Zároveň uvedla, že ve středu 30. 3. byly tisky rozeslány e-

mailem a zároveň dozařazené tisky byly v tištěné podobě rozdány na stůl. Primátorka hl. m. Prahy 

uvedla, že Rada HMP při stanovení návrhu upraveného programu zohlednila též návrhy a 

požadavky předsedkyně kontrolního výboru ZHMP Janderové. Poté uvedla, že členové ZHMP na 

svých stolech nalezli ještě některá doplnění k materiálům či navrženým bodům tohoto jednání.  
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         Primátorka hl. m. Prahy konstatovala, že s ohledem na aktuálnost souvislosti s novým plánem 

odpadového hospodářství byl do návrhu programu doplněn také tisk Z – 4181 „K návrhu obecně 

závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství hlavního 

města Prahy“. Zároveň informovala, že s ohledem na význam a časové souvislosti byl doplněn ještě 

tisk Z – 4248 „K volbě přísedících Městského soudu v Praze“.  

         Poté požádala náměstkyni Kislingerovou, radního Lacka, radního Hadravu a radní 

Plamínkovou, aby sdělili důvody dozařazení svých materiálů.  

         Oslovení členové Rady poté jednotlivě vystoupili se zdůvodněním svých dozařazených tisků. 
 

         Primátorka hl. m. Prahy doporučila k pozornosti též tisky zařazené do bloku informací.  

 

Dále primátorka hl. m. Prahy uvedla, že konečnou verzí návrhu programu, tak, jak jej ve smyslu 

zákona o hl. městě Praze stanovila Rada HMP, tedy verzí návrhu programu tohoto zasedání, o 

kterém bylo jednáno, byl dokument, který se nazýval „Upravený návrh programu 15. jednání 

Zastupitelstva HMP“. Zároveň připomněla platné znění Jednacího řádu Zastupitelstva: „Návrh 

programu jednání Zastupitelstva stanoví a předkládá Zastupitelstvu ke schválení Rada. Každý člen 

Zastupitelstva, výbor Zastupitelstva a klub členů Zastupitelstva má právo v rámci projednávání 

návrhu programu navrhnout doplnění nebo vypuštění bodu programu. Předkladatel návrhu na 

doplnění či vypuštění bodu programu může návrh zdůvodnit. Délka takovéhoto odůvodnění je 

maximálně tři minuty. Na závěr rozpravy k návrhu programu, ve které mohou zaznít pouze návrhy 

na doplnění nebo vypuštění bodu programu včetně případného odůvodnění, se nejprve hlasuje o 

jednotlivých návrzích na doplnění nebo vypuštění bodu programu, a to v opačném pořadí, než byly 

předneseny. Poté se hlasuje o návrhu programu jako celku včetně již schválených návrhů na 

doplnění nebo vypuštění bodu programu“. 

    

V diskusi k upravenému návrhu programu jednání vystoupila Mgr. Lucie Vítkovská – zástupkyně 

starostky MČ Praha 3. 

 

V diskusi k upravenému návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: 

náměstek primátorky Dolínek, Michálek, radní Wolf, Stropnický, Hrůza, Humplík, Krobová Hášová, 

Novotný V., Jílek, radní Hadrava, Ferjenčík, radní Plamínková, Nouza, Kubišta, Svoboda, Udženija, 

předseda výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP Hodek, Vorlíčková 

 

člen ZHMP Jílek – faktická – k diskusnímu příspěvku člena ZHMP Michálka – změna politického 

klubu ZHMP u členky ZHMP Krobové Hášové 

 

člen ZHMP Březina – faktická – reagoval na vystoupení člena ZHMP Ferjenčíka k návrhu zařazení 

bodu „Zamítnutí změny územního plánu“ (parcela v MČ Praha – Čakovice) 

 

člen ZHMP Ferjenčík – faktická – reagoval na diskusní příspěvek členky ZHMP Krobové Hášové 

 

předseda výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP Hodek – technická – reagoval na 

diskusní příspěvek členky ZHMP Vorlíčkové 

 

Předseda klubu Trojkoalice SZ, KDU-ČSL a STAN Štěpánek a předseda klubu ANO 2011 Hašek – 

požádali o přestávku na 15 minut pro jednání klubů 

 

Přestávka 9,57 – 10,15 hodin 
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Hlasování o návrhu radního Wolfa – zařadit tisk Z – 4304 „K návrhu na udělení stříbrné medaile 

Janu Potměšilovi “ jako bod poř. č. 3/6 (správně poř. č. 3/4/2) 

PRO: 46     PROTI:  0  ZDR. 5  

Bylo přijato. 

 

Hlasování o návrhu radního Wolfa – zařadit tisk Z – 4303 „K návrhu na udělení čestného občanství 

hlavního města Prahy Zdeňku Svěrákovi“ jako bod poř. č. 3/5  (správně poř. č. 3/4/1) 

PRO:  57    PROTI:  4  ZDR.  0 

Bylo přijato. 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Stropnického – vyřadit bod poř. č. 28/1, tisk Z – 1942A „K návrhu 

zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl. m. Prahy – Z – 2794/00 (Praha 9, Multifunkční 

centrum) 

PRO:  14    PROTI:  2  ZDR. 41  

Nebylo přijato. 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Nouzy – zařadit nový bod „Stanovisko Rady HMP k bodu poř. č. 27 

tisku Z – 4057 „k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí týkajících se Fotbalového stadionu Ďolíček, v 

k. ú. Vršovice, z vlastnictví společnosti BOHEMIANS REAL a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy“ jako bod 

poř. č. 26 

PRO:  28    PROTI:  0  ZDR. 28  

Nebylo přijato. 

 

Hlasování o návrhu radní Plamínkové – vyřadit bod poř. č. 28/4 – Z – 3451 „K pořízení návrhu 

zadání úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6“ z programu tohoto jednání 

PRO:  60    PROTI:  0  ZDR. 1  

Bylo přijato. 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Ferjenčíka – zařadit bod „Zamítnutí změny územního plánu 

Z 2901/00“ jako bod poř. č. 28/11 

PRO:  22    PROTI:  0  ZDR.  28 

Nebylo přijato. 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Jílka – zařadit bod „Informace k projektu Lítačka a zodpovězení 

otázek Zastupitelstva ze 14. zasedání ZHMP na základě garance primátorky hl. města Prahy“ jako 

bod poř. č. 1 k informaci 

PRO:  29     PROTI: 0   ZDR. 24  

Nebylo přijato. 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Novotného – zařadit bod „Návrh na pozastavení naplňování 

dohody o navázání vztahu sesterských měst mezi Pekingem, Čínská lidová republika a hlavním 

městem Praha, Česká republika“ jako bod poř. č. 1  

PRO:  31    PROTI: 15  ZDR. 7   

Nebylo přijato. 
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Hlasování o návrhu člena ZHMP Humplíka (osvojený návrh Mgr. Vítkovské) – zařadit bod 

„Zdůvodnění ceníku zón parkovacího stání“ jako bod poř. č. 3 (správně poř. č. 3/4/3) 

PRO: 36     PROTI:  0  ZDR. 22  

Bylo přijato. 

 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Michálka – zařadit bod „Výzva Zastupitelstva HMP JUDr. Monice 

Krobové Hášové k rezignaci na funkci v dozorčí radě, případně zajištění jejího odvolání“ jako bod 

poř. č. 2 

PRO:  28    PROTI: 9   ZDR.  15 

Nebylo přijato. 

 

Hlasování o celém upraveném návrhu programu jednání 

PRO: 43 PROTI:  1 ZDR. 18 

Bylo přijato. 
 

S upraveným programem jednání byl vysloven souhlas. 
 

 

Řízení schůze převzala náměstkyně primátorky Kislingerová.  

  1/1 

   

primátorka hl. m. Prahy 

 

k návrhu na účelovou neinvestiční dotaci městským částem hlavního města Prahy - na zkoušky 

zvláštní odborné způsobilosti 

 

  TISK:        Z – 4220 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  44            PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  1   
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/1 

 

Materiál uvedla primátorka hl. m. Prahy. 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 
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  1/2 

   

primátorka hl. m. Prahy 

 

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového 

hospodářství hlavního města Prahy 

 

  TISK:        Z – 4181 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  44            PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  10   
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/2 

Materiál uvedla primátorka hl. m. Prahy. 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 

 

  1/3 

   

primátorka hl. m. Prahy 

 

k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

 

  TISK:        Z – 4248 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  45            PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  5   
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/3 

Materiál uvedla primátorka hl. m. Prahy. 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 

 

 
Původní bod poř. č. 2/1 byl přeřazen jako bod poř. č. 3/5 

2/1   

(nově 

3/5) 

   

radní Plamínková 

 

informace k Metropolitnímu plánu hlavního města Prahy 

+ návrh usnesení, který byl rozdán na stůl 

 

   

   TISK:        Z – 4302 
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  3/1 

   

primátorka hl. m. Prahy 

 

k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Jiřímu Bělohlávkovi 

 

  TISK:        Z – 4255 

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

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/4 

Materiál uvedla primátorka hl. m. Prahy. 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 

 

  3/2 

   

primátorka hl. m. Prahy 

 

k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Karlu Malichovi 

 

  TISK:        Z – 4260 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  51            PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  0   
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/5 

Materiál uvedla primátorka hl. m. Prahy. 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 

 

  3/3 

   

primátorka hl. m. Prahy 

 

k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy in memoriam doc. Ing. arch. 

Karlu Hubáčkovi, Dr. h. c. 

 

  TISK:        Z – 4259 

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

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/6 

Materiál uvedla primátorka hl. m. Prahy. 
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V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Michálek, Humplík, předsedkyně výboru pro kulturu, 

památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP Kaplický Fuchsová, 

Mirovský, Ferjenčík. 

 

Závěrečné slovo přednesla primátorka hl. m. Prahy, která reagovala na příspěvky z diskuse. 

 

člen ZHMP Michálek – technická – požádal o vyjádření k předloženému textu usnesení zástupce 

LEG MHMP, poté vystoupila JUDr. Eva Novaková – ředitelka ZIO MHMP a reagoval JUDr. Tomáš 

Havel – ředitel LEG MHMP 

 

předseda výboru pro bezpečnost ZHMP Štěpánek – technická – odmítl ubírat právo zastupitelům na 

hlasování o jejich návrhu 

 

člen ZHMP Jílek – technická – k předloženému návrhu člena ZHMP Ferjenčíka 

 

Návrh člena ZHMP Ferjenčíka – doplnit text usnesení ve znění: „Zastupitelstvo hl. m. Prahy vyzývá 

Radu HMP, aby vyčlenila 100.000,- Kč na to umožnit vystavovat dílo architekta Hubáčka“ 

(o předloženém návrhu nebylo hlasováno) 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 

 

člen ZHMP Michálek – využil Jednací řád ZHMP a požádal o doplnění stanoviska klubu Pirátů, že 

došlo k porušení Jednacího řádu ZHMP v souvislosti s tím, že vůbec nebylo hlasováno o 

předloženém návrhu a informoval, že požádají o přezkum výkonu samostatné působnosti 

Ministerstvo vnitra 
 

předseda výboru pro bezpečnost ZHMP Štěpánek – upozornil na respektování Jednacího řádu 

ZHMP s konstatováním, že návrhový výbor přečetl doplňující návrh s tím, že původně předložený 

návrh usnesení nebyl přečten a požádal, aby bylo pro příště postupováno podle Jednacího řádu 

ZHMP. 

 

   3/4 

   

primátorka hl. m. Prahy 

 

k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy in memoriam Adrieně Johnové, 

roz. Šimotové 

 

  TISK:        Z – 4256 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  55            PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  0   
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/7 

Materiál uvedla primátorka hl. m. Prahy. 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 
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  3/4/1 

   

primátorka hl. m. Prahy 

 

k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Zdeňku Svěrákovi  

 

  TISK:        Z – 4303 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   52           PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  0   
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/8 

Materiál uvedla primátorka hl. m. Prahy. 

 

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Bříza, předsedkyně výboru pro kulturu, památkovou péči, 

výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP Kaplický Fuchsová, Březina, předseda výboru 

pro bezpečnost ZHMP Štěpánek, Ferjenčík, Nouza, Novotný V., radní Wolf. 

 

Závěrečné slovo přednesla primátorka hl. m. Prahy, která reagovala na příspěvky z diskuse. 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 

 

člen ZHMP Hudeček – technická – dodatek k hlasování – komunisté nehlasovali u tisku Z – 4303 

„pro“ 

 

  3/4/2 

   

primátorka hl. m. Prahy 

 

k návrhu na udělení stříbrné medaile Janu Potměšilovi   

 

  TISK:        Z – 4304 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   55           PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  1   
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/9 

Materiál uvedla primátorka hl. m. Prahy. 

 

V diskusi vystoupil člen ZHMP radní Wolf. 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 
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Řízení schůze převzala primátorka hl. m. Prahy. 

 3/4/3 

   

člen ZHMP Humplík 

 

ke zdůvodnění ceníku zón parkovacího stání 

 

   

  ÚSTNĚ 

 

Materiál uvedl člen ZHMP Humplík.  

 

V diskusi vystoupili: náměstek primátorky Dolínek, Ing. Tomáš Kaas – ředitel odboru rozvoje a 

financování dopravy MHMP, dále v diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Bellu, Svoboda, Nouza, 

Humplík, Hrůza, Bříza, Udženija, Mirovský, předseda výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 

Nacher, radní Plamínková. 

 

K bodu vystoupila Mgr. Lucie Vítkovská – zástupkyně starostky MČ Praha 3. 

 

Závěrečné slovo přednesl člen ZHMP Humplík, který reagoval na příspěvky z diskuse. 

 

Pozměňovací návrh člena ZHMP Svobody a člena ZHMP Bellu – navrhli nový text usnesení ve 

znění „Zastupitelstvo HMP ukládá Radě HMP zachovat stávající cenové hladiny poplatků cen za 

parkování, tzn., cen z roku 2015“  

Pro: 17 Proti: 6 Zdr. 21 

Nebylo přijato.  

 

Hlasování o posunutí začátku interpelací o 4 minuty na čas 12,26 hodin 

Pro: 45 Proti: 0 Zdr. 0 

Bylo přijato.  

 

člen ZHMP Humplík – upozornil, že nebylo hlasováno o návrhu textu usnesení, který předložil ústně, 

reagovala předsedkyně návrhového výboru a primátorka hl. m. Prahy 

 

Ve 12.28 hodin primátorka hl. m. Prahy zahájila bod: „Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP“ 

 

                             

                 

 

Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP 
 

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

připomínky a podněty členů ZHMP“.  

 

                             

                 

 

Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP  
 

Přehled interpelací členů ZHMP je v samostatné příloze tohoto zápisu. 
 

 

Po ukončení bodu „Dotazů, připomínek a podnětů členů ZHMP“ byla předsedající primátorkou hl. m. 

Prahy vyhlášena přestávka. 

 

 

Přestávka 13,32 – 14,30 hodin 

 

 

   3/5 

   

radní Plamínková 

 

informace k Metropolitnímu plánu hlavního města Prahy 

 

+ návrh usnesení, který byl rozdán na stůl 

 

   

   TISK:        Z – 4302 (ústně) 
Materiál uvedla radní Plamínková. V rámci úvodního slova vystoupil Ing. arch. Petr Hlaváček – 

ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.  

 

Projednávání bodu poř.č.3/5 bylo přerušeno v 15 hodin a následovalo projednávání fixně 

stanoveného bodu pod poř. č. 27 

 

   27 

   

člen ZHMP Hadrava 

 
k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí týkajících se Fotbalového stadionu Ďolíček, v k.ú. 

Vršovice, z vlastnictví společnosti BOHEMIANS REAL a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

 

  TISK:        Z – 4057 

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

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/10 

Materiál uvedl člen ZHMP Hadrava. 

 

V diskusi vystoupili tito občané HMP: Michal Vejsada, Petr Šístek, Ing. Dariusz Jakubowicz – 

předseda představenstva Bohemians 1905, Mgr. Lukáš Eichinger – statutární ředitel vlastníka 

stadionu společnosti Bohemians Real, a.s., Ivan Trojan.  
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V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Bříza, Březina, radní Wolf, Udženija, Vorlíčková, Manhart, 

předseda výboru pro sport a volný čas ZHMP Lébl, Jílek, Hudeček, Ferjenčík, Čižinský, předseda 

výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Nacher, Nouza, Svoboda, Mirovský, Kubišta, Michálek, 

Hujová, Hrůza, Semelová, Švarc, předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová, Zábranský, 

předseda výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP Hodek. V rámci diskuse vystoupil 

JUDr. Tomáš Havel – ředitel LEG MHMP. Dále vystoupili tito členové ZHMP: Krobová Hášová, 

Doležal, Novotný V. 

člen ZHMP Březina – v rámci diskusního příspěvku oznámil střet zájmů 

 

radní Wolf – v rámci diskusního příspěvku oznámil střet zájmů 

 

předseda klubu ANO 2011 Hašek – technická - požádal o přestávku 10 minut na jednání klubu před 

ukončením diskuse 

 

člen ZHMP Michálek – technická – požádal o vyjádření zástupce LEG MHMP na základě diskusního 

příspěvku člena ZHMP Hudečka 

 

Procedurální návrh člena ZHMP Jílka na ukončení diskuse 

Pro: 39 Proti: 5  Zdr. 6 

Bylo přijato. 

 

člen ZHMP Ferjenčík – faktická – k předloženému návrhu prověření možnosti změny ÚP, aby na 

daném území zůstalo sportoviště 

 

člen ZHMP Švarc – technická – k cenovému odhadu 

 

náměstek primátorky Dolínek – technická – vyjádřil podporu na odkoupení stadionu Ďolíček 

 

předseda výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP Růžička – k odstranění svého jména z databáze 

přihlášených, na základě této skutečnosti se vzdal svého příspěvku s konstatováním, že byl 

přihlášen do diskuse 

 

Přestávka od 17,01 do 17,19 hodin 

 

Po ukončení přestávky vystoupil se svým závěrečným slovem člen ZHMP Hadrava, který reagoval 

na příspěvky z diskuse a zároveň požádal o vystoupení Mgr. Lukáše Eichingera – statutárního 

ředitele vlastníka stadionu společnosti Bohemians Real, a.s., aby reagoval na dotazy z diskuse. 

Poté ještě pokračoval ve svém závěrečném slovu člen ZHMP Hadrava. 

 

Pozměňovací návrh člena ZHMP Michálka - procedurální návrh na samostatné hlasování doplnění 

do bodu III. 1 další bod, a to ve znění: „prověřit možnosti změny územního plánu sídelního útvaru hl. 

m. Prahy tak, že na území pod parcelami podle bodu I. 1. se změní funkční využití na SP.  

Kontrolní termín 31. 5. 2016“ 

Pro: 27 Proti: 6  Zdr. 18 (Zmatečné) 

 

člen ZHMP Michálek – technická – požádal o opakování hlasování podle Jednacího řádu 
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člen ZHMP Jílek – technická – upozornil, že podle Jednacího řádu v době hlasování nesmí být jeho 

průběh přerušován 

 

Opakované hlasování o pozměňovacím návrhu člena ZHMP Michálka – doplnění do bodu III. 1 

nového bodu, a to ve znění: „prověřit možnosti změny územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 

tak, že na území pod parcelami podle bodu I. 1. se změní funkční využití na SP.  

Kontrolní termín 31. 5. 2016“ 

Pro: 25 Proti: 8 Zdr. 24 

Nebylo přijato. 

Pozměňující návrh člena ZHMP Michálka – do textu usnesení v bodě I. 1. doplnit nový text ve znění: 

„předchozím uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu nemovitosti dle bodu I. 2., jejíž 

schválení si Zastupitelstvo hl. m. Prahy vyhrazuje a zveřejněním konečného vlastníka všech 

kupovaných nemovitostí  

2. vyhlášení záměru uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na nájem nemovitosti dle bodu I.1. tohoto 

usnesení fotbalovému klubu Bohemians 1905 za následujících podmínek: 

-nájemce bude plně zodpovědný za kompletní údržbu stadionu v dobrém stavu, jako byl v době 

nákupu a ponese veškeré náklady této údržby 

-převod nájmu či dlouhodobý podnájem celé nemovitosti bude podléhat souhlasu Zastupitelstva     

hl. m. Prahy 

-bude závazkem nájemce vypořádat nároky všech osob souvisejících s nemovitostí a nájemce 

nebude po dobu ani po skončení nájmu nárokovat po pronajímateli technické zhodnocení a další 

náklady 

-právní podmínky smlouvy zajistí, aby nájemce dlouhodobě využíval stadion k profesionálnímu i 

amatérskému fotbalu“  

A do bodu III. ukládá zapracovat text ve znění: „ukládá 2.MHMP - SVM MHMP 1. vypracovat a 

předložit Radě hl. m. Prahy komplexní řešení budoucího využití celého areálu a návrhy na 

modernizaci ploch v okolí fotbalového stadionu s ohledem na zlepšení obchodně komerční 

využitelnosti tohoto území, včetně ekonomické analýzy 

Kontrolní termín: 31. 5. 2016“ 

Pro: 47 Proti: 0 Zdr. 4 

Bylo přijato. 

 

S textem usnesení byl vysloven souhlas.  

 

Technická přestávka – 17,33 – 17,40 hodin  
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  41/2 

 

předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová 

 

k petici a výzvě k projednání v ZHMP „za získání objektu v ulici Jeseniova 786/60 na 

pražském Žižkově do majetku hl. m. Prahy např. směnou za vybrané městské pozemky 

dlouhodobě poptávané státem, které umožní další sociálně-kulturní využití objektu a 

předejdou jeho uzavření, a za zařazení těchto bodů na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy“ 

 

  TISK:        Z – 4294 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  25           PROTI:  5       ZDRŽEL SE:  13  
 

 
   NEPŘIJATO                                                                                 

Materiál uvedla předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová. V rámci úvodního slova vystoupil 

JUDr. Vladimír Kremlík - náměstek pro právní služby a hospodaření s majetkem z Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových a také vystoupil MUDr. Jan Trnka, Ph.D. - zástupce 

petičního výboru Kliniky 

 

V diskusi vystoupili tito občané HMP: Michaela Pixová, Ph.D., Bc. Benjamin Petruželka, Bc. Jana 

Němcová, Michaela Krausová, Mgr. Ing. Tereza Virtová, Mgr. Jakub Ort, Mgr. Hana Pfannová, 

Kateřina Kaclíková. 

 

Procedurální návrh člena ZHMP Martana na ukončení diskuse: 

Pro: 34 Proti:11 Zdr.1 

Bylo přijato. 

 

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Humplík, předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová, 

Čižinský. V rámci diskuse reagoval JUDr. Vladimír Kremlík - náměstek pro právní služby a 

hospodaření s majetkem z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

Dále v diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Hrůza, Bellu, Ferjenčík, Michálek, Nouza, radní 

Plamínková, Semelová, předseda výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Nacher, Mirovský  

 

členka ZHMP Hujová – technická – k historii objektu – období v letech 2012 – 2014 

 

Procedurální návrh člena ZHMP Haška na prodloužení jednání i po 19. hodině 

Pro: 34 Proti: 4 Zdr. 7 

Bylo přijato. 

 

Procedurální návrh člena ZHMP Ferjenčíka na znovuotevření diskuse 

Pro: 13 Proti: 14 Zdr. 9 

Bylo přijato. 

 

člen ZHMP Michálek – technická – k textu návrhu usnesení, reagovala primátorka hl. m. Prahy 

 

předseda klubu TOP 09 a nezávislých Novotný V. – technická – k předloženému textu návrhu 

usnesení členem ZHMP Michálkem navrhl oddělené hlasování 
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člen ZHMP Ferjenčík – technická – reagoval na požadavek předsedy klubu TOP 09 a nezávislých 

Novotného V. 

 

Procedurální návrh člena ZHMP Mirovského na znovuotevření diskuse 

Pro: 16 Proti: 6 Zdr. 8 

Nebylo přijato. 

 

předseda klubu TOP 09 a nezávislých Novotný V. – technická – požádal o přestávku na jednání 

klubu 

 

Přestávka 19,20 – 19,40 hodin 

 

Závěrečné slovo přednesla předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová, která reagovala na 

příspěvky z diskuse. Poté ještě vystoupil JUDr. Vladimír Kremlík - náměstek pro právní služby a 

hospodaření s majetkem z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

člen ZHMP Michálek – technická – k předloženému textu usnesení uvedl, že se jedná o společný 

návrh klubu Pirátů a klubu Trojkoalice SZ, KDU-ČSL a STAN 

 

Návrh na doplnění bodu „II. ZHMP přerušuje projednání petice v ZHMP do příštího zasedání“ 

Pro: 19 Proti: 12 Zdr.18 

Nebylo přijato. 

 

Návrh na doplnění bodu „III. vyjadřuje zájem získat objekt v ulici Jeseniova 786/60, Praha 3 do 

vlastnictví hl. m. Prahy s cílem umožnit pokračování kulturních a sociálních aktivit iniciativy „Klinika“ 

Pro: 16 Proti:17 Zdr.15 

Nebylo přijato. 

 

Návrh na doplnění bodu „IV. ukládá Radě HMP 1. prověřit možnosti získání objektu uvedeného 

v bodě III. do vlastnictví hl. m. Prahy“ 

Pro: 17 Proti: 9 Zdr.17 

Nebylo přijato. 

 

Návrh na doplnění bodu „IV. ukládá Radě HMP 2. předložit ZHMP návrh na zajištění podmínek, 

které umožní iniciativě „Klinika“ pokračovat v kulturních a sociálních aktivitách v objektu hl. m. Prahy 

Termín: 25. 4. 2016“ 

Pro: 19 Proti: 8 Zdr.14 

Nebylo přijato. 

 

Usnesení nebylo přijato. 
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Poté jednání pokračovalo přerušeným bodem z 15. hodiny pod poř. č. 3/5  

 

   3/5 

   

radní Plamínková 

 
informace k Metropolitnímu plánu hlavního města Prahy 

 

+ návrh usnesení, který byl rozdán na stůl 

 

  TISK:        Z – 4302 (ústně) 
 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/11 

V přerušeném úvodním slově pokračovala radní Plamínková. V rámci úvodního slova vystoupil Ing. 

arch. Petr Hlaváček - ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. 

 

V diskusi vystoupil člen ZHMP Stropnický, Ferjenčík, radní Plamínková, Slezák, Richter, Michálek, 

Hudeček, Haramul. V průběhu diskuse členů ZHMP několikrát vystoupil Ing. arch. Petr Hlaváček - 

ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který reagoval na příspěvky z diskuse. 

 

V rámci diskuse člen ZHMP Stropnický – faktická – údaje v odeslaném dopise ze dne 26. 8. 

Reagoval Ing. arch. Petr Hlaváček - ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.  

 

Procedurální návrh předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Nachera (v rámci technické 

připomínky) na ukončení diskuse 

Pro: 37 Proti: 5  Zdr. 10 

Bylo přijato. 

 

V rámci diskuse ještě vystoupili tito členové ZHMP: Humplík, Michálek, Martan. 

 

Závěrečné slovo přednesla radní Plamínková, která reagovala na příspěvky z diskuse. 

 

Pozměňovací návrh člena ZHMP Slezáka na změnu názvu na nové znění: „Informace k návrhu 

Územního plánu pro hl. m. Prahu“.  

Dále text usnesení upravit na nové znění: „II. ukládá 1. Radě hl. m. Prahy 1. provést potřebné 

právní, organizační“ vypustit slovo „personální“ a dále text ponechat v původním znění: „změny, 

které zajistí bezproblémové zpracování a následné projednání nového Územního plánu v termínech 

stanovených zákonem, tj. nejpozději“ a změnit původní text „do roku 2020“ na nový text ve znění: 

„do 25. 4. 2016“.  

Pro: 50 Proti: 0 Zdr. 9 

Bylo přijato. 

 

člen ZHMP Ferjenčík – technická - k finálnímu hlasování - hlasoval by také „pro“ 

 

S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas.  
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    4 

   

náměstek primátorky Dolínek 

 

k návrhu na přidělení grantů v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území 

hlavního města Prahy pro rok 2016 

 

  TISK:        Z – 4232 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   44          PROTI:  0       ZDRŽEL SE:  8  
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/12 

Materiál uvedl náměstek primátorky Dolínek. 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 

 

    5 

   

náměstek primátorky Dolínek 

 

k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční akci TSK HMP č. 0042131 

Praha bez bariér 

 

  TISK:        Z – 4222 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  43           PROTI:  0       ZDRŽEL SE:  6  
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/13 

Materiál uvedl náměstek primátorky Dolínek. 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 

 

    6 

   

náměstek primátorky Dolínek 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2016 u škol, jejichž 

zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy 

 

  TISK:        Z – 4235 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  45           PROTI:  0       ZDRŽEL SE:  6  
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/14 

Materiál uvedl náměstek primátorky Dolínek. 

 

V usnesení byl v bodě II. upraven termín na 5. 4. 2016. 
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    7 

   

náměstek primátorky Dolínek 

 

k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 

2016 - 2020 

 

  TISK:        Z – 4124 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO: 40            PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 8   
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/15 

Materiál uvedl náměstek primátorky Dolínek. 

 

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Zábranský, Prchal, Semelová, předseda výboru pro výchovu 

a vzdělávání ZHMP Nacher, Ropková, předsedkyně výboru pro dopravu a evropské fondy ZHMP 

Plesníková, náměstek primátorky Dolínek, Michálek, Profant. 

 

Závěrečné slovo přednesl náměstek primátorky Dolínek, který reagoval na příspěvky z diskuse. 

 

Pozměňující návrh člena ZHMP Zábranského (náměstek primátorky Dolínek se ztotožnil) – na 

straně 66, do tabulky IX., části 1.2 přidat řádek: Zavádění otevřeného software do škol s termínem 

realizace průběžně a s gescí školy a hl. m. Praha“ a na straně 70, do tabulky IX., části 1.6, přidat 

řádek s názvem: „Volné sdílení učebních materiálů, vytvářených školami/pilotní projekt otevřených 

vzdělávacích materiálů na pražských středních školách s termínem realizace od roku 2017 a s gescí 

hl. m. Praha a školy.“  

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 

 

předseda klubu TOP 09 a nezávislých Novotný V. – technická – požádal o přestávku na jednání 

klubu 

 

Přestávka od 22,30 do 22,45 hodin 

 

Procedurální návrh předsedy klubu ANO 2011 Haška – dle většinové dohody předsedů klubů ZHMP 

navrhl předřadit body číslo: 16/2, tisk Z - 4139, bod 17, tisk Z - 4123, bod 37, tisk Z - 4137, 38, tisk  

Z – 4245 a 39, tisk Z – 4210. Ostatní body navrhl přesunout na příští zastupitelstvo v řádném 

termínu s tím, že (uvedl, že by bylo dobré asi naplánovat toto zastupitelstvo na dva dny rovnou) 

Pro: 52 Proti: 0  Zdr. 1 

Bylo přijato. 

 

Procedurální návrh radního Wolfa na dozařazení tisku Z – 4273 „K návrhu na úplatné nabytí 

pozemku parc.č. 20 s budovou č.p. 82 v k.ú. Smíchov a úpravě rozpočtu v kap. 08 – Hospodářství“ 

Pro: 41 Proti: 0 Zdr. 10 

Bylo přijato. 
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Procedurální návrh náměstka primátorky Dolínka – zařadit ještě bod 12, tisk Z – 4275 „k návrhu na 

úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 05 a 04 v roce 2016 a k poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací MČ hl. m. Prahy“ 

Pro: 56 Proti: 0 Zdr. 0 

Bylo přijato. 

 

předseda klubu ANO 2011 Hašek – technická – požádal o přestávku na jednání klubu 

 

   8/1 

   

náměstek primátorky Dolínek 

 

k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

 

  TISK:        Z – 4074 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  46           PROTI:  0       ZDRŽEL SE:  10  
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/16 

Materiály pod poř. č. 8/1 a 8/2 uvedl náměstek primátorky Dolínek. 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 

 

   8/2 

   

náměstek primátorky Dolínek 

 

k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

 

  TISK:        Z – 3960 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  47           PROTI:  0       ZDRŽEL SE:  10  
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/17 

Usnesení bylo přijato beze změny. 

 

 

Přestávka od 22,53 do 23,08 hodin 

 

radní Plamínková – navrhla začít projednávat tisky dle programu jednání a otevřít diskusi do doby 

příchodu zástupců hnutí ANO, reagoval člen ZHMP Humplík. 
 

Procedurální návrh radního Wolfa – zařadit tisk Z – 4174 „k odůvodnění veřejné zakázky stavba     

č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace" 

Pro: 26 Proti: 0 Zdr. 7 

Nebylo přijato. 
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   12 

 

náměstkyně primátorky Kislingerová 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 05 a 04 v roce 2016 

 

  TISK:        Z – 4275 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   45         PROTI:  0       ZDRŽEL SE:  10 
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/18 

Materiál uvedla náměstkyně primátorky Kislingerová. 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 

 

člen ZHMP Čižinský – technická – požádal o zařazení bodu 13  

 

Procedurální návrh náměstka primátorky Dolínka - zařadit všechny vyřazené body na program 

tohoto jednání a dokončit toto ZHMP 

Pro: 18 Proti:13  Zdr. 8 

Nebylo přijato. 

 

člen ZHMP Michálek – technická – k pořadí hlasování předložených návrhů 

 

člen ZHMP Čižinský – technická – k důvodům svého návrhu na zařazení bodu 13 

 

Procedurální návrh člena ZHMP Čižinského – zařadit bod 13, tisk Z – 4200 „k požadavkům 

městských částí hl.m. Prahy na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které jim byly 

poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 (příp. v předchozích letech), k využití v roce 2016“ 

Pro: 41  Proti: 1  Zdr. 4 

Bylo přijato. 

 

člen ZHMP Humplík – technická – k dozařazování tisků na jednání tohoto ZHMP 

 

člen ZHMP Ferjenčík – technická – vyjádřil se k dvoudennímu ZHMP, které se uvádí na svolání 

(pozvánce ZHMP) 
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  16/2 

   

radní Lacko 

 

k návrhu na financování projektů specifické primární prevence v rámci Grantového programu 

hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních 

 

  TISK:        Z – 4139 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  51           PROTI:  0       ZDRŽEL SE:  4  
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/19 

Materiál uvedl radní Lacko. 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 

 

   17 

   

radní Hadrava 

 

k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2016 

 

  TISK:        Z – 4123 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  46           PROTI:  2       ZDRŽEL SE:  6  
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/20 

Materiál uvedl radní Hadrava. 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 

 

 28/4 

   

radní Plamínková 

 

k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 

 

  TISK:        Z – 3451 

 
   STAŽENO 
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   37 

   

radní Wolf 

 

k návrhu na udělení grantů v oblasti kongresového turismu na rok 2016 

 

  TISK:        Z – 4137 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  51           PROTI:  2       ZDRŽEL SE:  1  
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/21 

 

Materiál uvedl radní Wolf. 

 

V diskusi vystoupil člen ZHMP Ferjenčík, reagoval radní Wolf. 

 

 Usnesení bylo přijato beze změny. 

 

 

   38 

   

radní Wolf 

 

k návrhu na přidělení grantů v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2016 v 

programech II.A/1., II.A/2., II.B., II.C. a IV. 

 

  TISK:        Z – 4245 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  51           PROTI:  0       ZDRŽEL SE:  3  
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/22 

 

Materiál uvedl radní Wolf. 

 

V diskusi vystoupil člen ZHMP Manhart, reagoval radní Wolf.  

 

V usnesení byl v bodě II. 1. upraven původní termín na 5. 4. 2016. 
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  39/1 

   

radní Wolf 

 

k návrhu na udělení grantů v rámci "Celoměstských programů podpory aktivit národnostních 

menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2016" a "Programů podpory aktivit integrace cizinců 

na území hl. m. Prahy pro rok 2016", uvolnění finančních prostředků z kap. 0664 formou 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14 

 

  TISK:        Z – 4210 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  55           PROTI:  0       ZDRŽEL SE: 0  
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/23 

Materiál uvedl radní Wolf. 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 

 

V průběhu projednávání bodu převzal řízení schůze náměstek primátorky Dolínek.. 

  39/2 

   

radní Wolf 

 

 K návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 20 s budovou č.p.82 v k. ú. Smíchov a úpravě rozpočtu    

 v kap. 08 – Hospodářství  

 

  TISK:        Z – 4273 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  24           PROTI:  3       ZDRŽEL SE:  18 
 

 
   NEPŘIJATO                                                                                 

Materiál uvedl radní Wolf. 

 

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Humplík, Grabein Procházka, předseda výboru pro 

národnostní menšiny ZHMP Kaucký, Michálek, Jílek, Nepil, Stropnický, Bříza, Novotný V., Richter, 

radní Plamínková, Kubišta, primátorka hl. m. Prahy, Nouza, radní Wolf, Březina, Bellu, Švarc, 

předseda výboru pro sport a volný čas ZHMP Lébl. 

 

člen ZHMP Svoboda – technická – reagoval na vyjádření paní primátorky o údajích na monitoru 

 

Procedurální návrh člena ZHMP Jílka na ukončení diskuse 

Pro: 45 Proti: 1 Zdr. 1 

Bylo přijato. 

 

předseda výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP Hodek – faktická – reagoval na 

vystoupení člena ZHMP Stropnického 
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člen ZHMP Stropnický – faktická – k diskusnímu příspěvku člena ZHMP Michálka  

 

Závěrečné slovo přednesl radní Wolf, který reagoval na příspěvky z diskuse. 

 

člen ZHMP Jílek – technická – k hlasovatelnosti usnesení 

 

Usnesení nebylo přijato. 

 

   13 

 

náměstkyně primátorky Kislingerová 

 
k požadavkům městských částí hl. m. Prahy na ponechání nevyčerpaných účelových 

prostředků, které jim byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 (příp. v předchozích 

letech), k využití v roce 2016 

 

  TISK:        Z – 4200 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  51          PROTI:  0       ZDRŽEL SE:  0 
 

 

   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    15/24 

Materiál uvedla náměstkyně primátorky Kislingerová. 

 

Usnesení bylo přijato beze změny. 

 
 
Členům ZHMP byly předány tyto informace: 
1 4267 o významných dopravních omezeních na hlavních 

komunikacích v Praze 

náměstek primátorky 

Dolínek 

2 4252 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 

roce 2016 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z 

MŠMT 

náměstek primátorky 

Dolínek 

3 4216 k Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v 

hlavním městě Praze za školní rok 2014/2015 

 

+ CD 

 

náměstek primátorky 

Dolínek 

4 4253 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 

roce 2016 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z 

MŠMT 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

5 4277 k problematice participativního rozpočtování náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

6 4194 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu z MŠMT na zabezpečení okresních a krajských 

soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT na rok 2016 

radní Wolf 
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7 4284 ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZHMP za rok 

2015 

JUDr. Jaroslava 

Janderová 

předsedkyně Výboru 

kontrolního ZHMP 

8 4295 o průběhu zkušebního provozu Tunelového komplexu 

Blanka 

náměstek primátorky 

Dolínek 

9 4296 Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny 

ZHMP za období od 26. 3. 2015 do 31. 12. 2015 

PhDr. Lukáš Kaucký 

předseda výboru pro 

národnostní menšiny 

ZHMP 

 

 

Při zasedání ZHMP byl vyvěšen dopis, adresovaný ZHMP: 

 

Stížnost na ceny nájmů na pražských hřbitovech 

(Mgr. Dana Pečená, *****) 

 

Reakce na sdělení DPC k nesouhlasu s přijetím OZV k regulaci loterií 

(Akcent Management, s.r.o., Ostrovského 3/253, 150 00 Praha 5) 

 

 

Dopis zastupitelům HMP – Proč by ZHMP mělo schválit převod objektu „Kliniky“ do vlastnictví hl. m. 

Prahy a zachování jeho využití ve veřejném zájmu 

(Autonomní sociální centrum Klinika, Jeseniova 60, 130 00  Praha 3) 

 

Dopis zastupitelům HMP – vyjádření podpory „Klinice na Žižkově“ 

(Jakub Nakládal, ******) 

 

Dopis – vyvěšení tibetské vlajky 10. března – žádost o zachování demokratického postoje 

pražského magistrátu a vyjádření solidarity s Tibeťany 

(Barbora Jirsová, ****) 

 

Podání zastupitelům k problematice Segway 

(Asociace Segway ČR, Hotel Intercontinental, Nám. Curieových 43/5, 110 00 Praha 1) 

 

Petice a výzva k projednání v ZHMP za získání objektu v ulici Jeseniova 786/60 na pražském 

Žižkově 

(MUDr. Jan Trnka, Ph.D., MPhil.*****) 
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Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 

Přijatá usnesení ZHMP č. 15/1 až č. 15/24 jsou součástí tohoto zápisu. 

 

Náměstek primátorky hl. m. Prahy Dolínek poděkoval a zakončil jednání v 0,33 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Adriana Krnáčová 

primátorka hl. m. Prahy 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

                      

 

 

                RNDr. Jana  P l a m í n k o v á 

 

 

 

   Tomáš  J í l e k  

                   

                         

                                                          

 

Zapsala: Jana Soběslavská       


