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Z Á P I S 
z 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,   

které se konalo dne 21. května 2020 
od 8.30 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  

  

 Dle prezence bylo přítomno: 

  65 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 3 poslanci PS         
        PČR) 
    9 zástupců městských částí hl. m. Prahy 
       Ing. Zdena Javornická – pověřená řízením MHMP 
    2 zástupci ředitelky MHMP 

                              5 ředitelů a zástupců odborů MHMP  
                                                   3 ředitelé organizací 

                3 poslanci PS PČR (z toho současně i 3 členové ZHMP) 
                2 senátoři HMP 
                1 host 
 

CELKEM přítomných: 88 osob 
 

 
OMLUVENI: 

  
Mgr. Jan Chabr – od 12,45 do 14,20 hodin 
 
 
MUDr. Tomáš Kaštovský – od 13,30 do 15 
hodin 
 
 
JUDr. Petr Novotný – od 0,15 hodin do konce 
jednání 
 
          
 

17. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil primátor hl. m. Prahy v 8,40 hodin.   
 

  Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo 
tedy schopno se usnášet. 
        Primátor hl. m. Prahy konstatoval, 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 
připomněl, především občanům hl. m. Prahy a dalším zúčastněným, že se průběh tohoto 
jednání opět přenáší na internetové stránky www.praha.eu. 

Pro toto jednání Zastupitelstva byla přijata opatření, která odpovídala současné 
epidemiologické situaci a respektovala doporučení Hygienické stanice hlavního města 
Prahy a doporučení Ministerstva vnitra ČR ke konání zastupitelstev obcí po ukončení 
nouzového stavu.  

http://www.praha.eu/
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Hlavní město Praha, s ohledem na dodržení jedné z hlavních zásad pro konání 
zastupitelstev obcí, kterou byl maximální počet přítomných osob v zasedacím sále 100 
osob, požádalo starosty městských částí, ředitele odborů magistrátu a ředitele organizací, 
aby upřednostnili sledování jednání tohoto Zastupitelstva prostřednictvím videokonference 
nebo online přenosu. Aktivní zapojení do tohoto jednání bylo pro starosty, ředitele odborů 
a organizací možné formou videokonference nebo telefonicky a v průběhu jednání se mohli 
v případě zájmu aktivně zasedání účastnit. 

 
          Ověřením zápisu byli pověřeni RNDr. Marcela Plesníková a Mgr. Tomáš Portlík. 
 
Hlasování o členech návrhového výboru:                                                                                              
předseda: prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc. 
členové:  Mgr. Martin Benda  
                Ondřej Kallasch 
                Ing. Ondřej Prokop 
                Mgr. Zdeněk Zajíček 
tajemník: JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. – ředitel odboru LEG MHMP 
PRO:   61    PROTI:  0 ZDR.  0 

Bylo přijato. 
 

Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. 
 

Předsedající primátor hl. m. Prahy informoval, že Rada hl. m. Prahy na svém 
jednání v pondělí dne 11. května stanovila „Návrh programu jednání 17. zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy", který obdrželi členové ZHMP e-mailem a který byl zveřejněn 
spolu se svoláním tohoto jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy způsobem stanoveným 
příslušnými ustanoveními zákona o hlavním městě Praze. Dále primátor hl. m. Prahy sdělil, 
že následně Rada hl. m. Prahy v pondělí dne 18. 5. 2020 doplnila původní návrh programu 
o další materiály k projednání. Primátor hl. m. Prahy dále sdělil, že upravenou, Radou 
schválenou verzi návrhu programu obdrželi členové ZHMP e-mailem a byly rovněž 
zpřístupněny občanům.  
 
K dozařazeným tiskům vystoupili: náměstek primátora Vyhnánek, náměstek primátora 
Hlubuček, radní Chabr, radní Šimral, radní Třeštíková 
 
V diskusi k návrhu programu jednání vystoupil občan HMP Vít Janoušek. 
 
V průběhu diskuse převzal řízení schůze náměstek primátora Vyhnánek a opět převzal 
řízení schůze primátor hl. m. Prahy.. 
V diskusi k návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Nepil, Nacher, 
Udženija, Pilný, Brož, předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová, Prokop, 
předseda výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP Wolf, 
předseda výboru pro evropské záležitosti ZHMP Pospíšil, Mahrik, radní Třeštíková, 
Vodrážka, Čižinský, náměstek primátora Scheinherr, Burgerová, Zajíček, Portlík 
 
 
předseda klubu ANO Nacher – požádal před ukončením diskuse o přestávku   
 



3 
 

primátor hl. m. Prahy prodloužil přestávku o dalších 10 minut na návrh předsedy klubu 
Praha Sobě Čižinského 
 
Přestávka 10,15 – 10,40 hodin 
 
V průběhu pokračující diskuse řízení schůze převzal náměstek primátora Scheinherr a opět 
převzal řízení schůze primátor hl. m. Prahy. Řízení schůze převzal náměstek primátora 
Vyhnánek a opět převzal řízení schůze primátor hl. m. Prahy. 
V pokračující diskusi k návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Svoboda, 
primátor hl. m. Prahy, předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová, Nepil, Zajíček, 
radní Johnová, Nacher, předsedkyně výboru pro sociální politiku ZHMP Horáková, 
Kaštovský. V rámci diskuse vystoupil Ing. Petr Hejma – starosta MČ Praha 1. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Nepila - zařadit tisk Z – 8343 „K zajištění bezplatného 
očkování proti chřipce pro občany hl. m. Prahy“ jako první bod radní Johnové 
PRO:   28 PROTI:   3 ZDR.  31 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu členky ZHMP Udženija – předřadit původní bod poř. č. 11., tisk Z – 
8345 „Informace – k souhrnu informací o opatřeních v souvislosti s COVID – 19“ a nově 
ho zařadit jako bod poř. č. 1 a předřadit původní bod poř. č. 12, tisk Z – 8336 „Ke zprávě o 
činnosti ekonomické skupiny COVID-19“ a nově ho zařadit jako bod poř. č. 2 
PRO:  64   PROTI:  0 ZDR.  1 

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Pilného – vyřadit bod poř. č. 52, tisk Z – 8281 „K návrhu 
na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění rozvoje spolku prg.ai“ 
z programu tohoto jednání 
PRO:   26 PROTI:  13 ZDR.  24 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Brože – vyřadit bod poř. č. 56, tisk Z – 7664 „K návrhu 
na založení ústavu Kreativní Praha, z. ú.“ z programu tohoto jednání 
PRO:  26   PROTI:  12 ZDR.   25 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderové – zařadit tisk Z – 
8327 „K procesu přijetí „Záručního fondu COVID Praha 2020“ za původní body s poř. č. 
11 a 12 (nově s poř. č. 1, 2) 
PRO:  45   PROTI:  6 ZDR.  10 

Bylo přijato. 
 
 
 
 



4 
 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Nachera – předřadit původní bod poř. č. 60, tisk Z – 7986 
„K návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.13/25 ze dne 28.1.2016  k návrhu 
prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků dle Pravidel 
postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně 
souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy - Podnádražní, č. p. 367“ a 
zařadit ho na pevný čas 18 hodin 
PRO:  65   PROTI:  0 ZDR.  0 

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Nachera – zařadit tisk Z – 8341 „K připravovanému 
uzavření části Smetanova nábřeží“ jako první bod náměstka primátora Scheinherra  
(na pevný čas 16 hodin) 
PRO:  39  PROTI:  4 ZDR.  22 

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Nachera – zařadit tisk Z – 8342 „K návrhu na snížení 
vodného a stočného“ jako bod poř. č. 4 
PRO:  28  PROTI:  0 ZDR.  35 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Pilného – zařadit tisk „Revokace usnesení Rady - dotace 
firmě LearnTube“ jako první bod radního Šimrala 
PRO:   29 PROTI:  0 ZDR.  35 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Brože – zařadit bod „Omluva radní Hany Třeštíkové 
producentovi Rickovi McCallumovi“ jako první bod radní Třeštíkové 
PRO:   25 PROTI:  14 ZDR.  24 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o celém upraveném návrhu programu jednání 
PRO: 64 PROTI:  0 ZDR.  0 

Bylo přijato. 
 

S upraveným programem jednání byl vysloven souhlas. 
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Řízení schůze převzal I. náměstek primátora Hlaváček. 
   1 
 

primátor hl. m. Prahy 

 
k souhrnu informací o opatřeních v souvislosti s COVID-19 
 
  
   TISK:        Z – 8345 
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. V rámci úvodního slova vystoupila radní Třeštíková, 
náměstek primátora Scheinherr, náměstek primátora Hlubuček, radní Johnová, radní 
Zábranský. 
 
V diskusi vystoupil občan HMP Vít Janoušek. 
 
 
Ve 12,30 hodin zahájil I. náměstek primátora Hlaváček bod: „Návrhy, připomínky a 
podněty občanů HMP“. V průběhu projednávání bodu převzal řízení schůze náměstek 
primátora Scheinherr.  
 
                             
                 

 
Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP 
 

Přehled interpelací občanů je v samostatné příloze tohoto zápisu.. 
 
Po skončení bodu „Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP“ byl zahájen bod 
„Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP“.   
Řízení schůze převzal primátor hl. m. Prahy. 
 
                             
                 

 
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 na žádost 
předsedkyně klubu ODS Udženija (připojil se předseda klubu ANO Nacher)  
vyhlášena přestávka. 
 
Přestávka do 14 hodin 
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Pokračování projednávání bodu poř. č. 1 
V průběhu projednávání bodu převzal řízení schůze náměstek primátora Vyhnánek a opět 
převzal řízení schůze primátor hl. m. Prahy. V průběhu projednávání bodu převzal dále 
řízení schůze I. náměstek primátora Hlaváček a poté převzal řízení schůze náměstek 
primátora Hlubuček.  
   1 
 

primátor hl. m. Prahy 

 
k souhrnu informací o opatřeních v souvislosti s COVID-19 
 
  
   TISK:        Z – 8345 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Martan, Udženija, Gellová, Fifka, předsedkyně 
výboru kontrolního ZHMP Janderová, Nacher, Pilný, Brož, radní Zábranský, radní 
Johnová, Portlík, primátor hl. m. Prahy, Bílek, Stárek, Svoboda, Nepil, Dlouhý, Arden, 
Burgerová 
 
V 16 hodin bylo projednávání tohoto bodu přerušeno a bylo zahájeno projednávání tisku  
Z – 8341 
 
Řízení schůze převzal primátor hl. m. Prahy. 
Tisk byl projednán v pevném čase od 16 hodin 

* 
 

člen ZHMP Nacher 
členka ZHMP Udženija 

 
k připravovanému uzavření části Smetanova nábřeží 
 
  
   TISK:        Z – 8341 
Materiál uvedl člen ZHMP Nacher a poté vystoupila členka ZHMP Udženija.  
 
V diskusi vystoupili tito občané HMP: Ing. Petr Hejma – starosta MČ Praha 1, Richard 
Bureš – člen RMČ Praha 1, Jozef Onderka, Giancarlo Lamberti – předseda regionální 
organizace TOP 09 Praha 1. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: náměstek primátora Scheinherr, předseda výboru 
pro bydlení ZHMP Zelenka, Nacher, předseda výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP Wolf, předseda výboru pro evropské záležitosti ZHMP 
Pospíšil, Vodrážka, Dlouhý 
 
Procedurální návrh člena ZHMP Nachera – vyzvat Jozefa Onderku k zodpovězení otázek, 
vzešlých z diskusních příspěvků 
Pro: 47 Proti: 0 Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
Procedurální návrh předsedy výboru pro evropské záležitosti ZHMP Pospíšila – umožnit 
vystoupit Richardu Burešovi – členovi RMČ Praha 1 
Pro: 41 Proti: 1 Zdr. 0  
Bylo přijato. 
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Procedurální návrh člena ZHMP Dlouhého – pevné body začínají v 17 hodin a v 18 hodin, 
po skončení předchozího bodu 
Pro: 9 Proti: 6 Zdr. 18 
Nebylo přijato.  
 
V 17 hodin bylo projednávání tohoto bodu přerušeno a bylo zahájeno projednávání tisku  
Z – 8139 
 
V průběhu projednávání bodu převzal řízení schůze náměstek primátora Vyhnánek a opět 
převzal řízení schůze primátor hl. m. Prahy. 
Tisk byl projednán v pevném čase od 17 hodin 

* 
 

předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová 

 
k "Petici proti zástavbě areálu SK Prosek" 
 
  
   TISK:        Z – 8139  
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  57        PROTI:  0        ZDRŽEL SE:  0  
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/1 
Materiál uvedla předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová. 
 
V diskusi vystoupili tito občané HMP: Olaf Deutsch, Milan Balahura, Josef Platil, Petr 
Boček, Jiří Panocha, Martin Mareček, Vlasta Křišťanová, Roman Suttner, Lukáš Gaudek, 
Martin Měřička, Viktor Furman, Mgr. Ondřej Lněnička – zástupce starosty MČ Praha 18, 
Vladimíra Horová, Ing. Lukáš Wagenknecht – senátor hl. m. Prahy. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: předseda výboru pro územní rozvoj, územní plán 
a památkovou péči ZHMP Zeman, radní Šimral, Nekolný, Ing. Ladislav Kos, Portlík, 
Prokop 
 
Procedurální návrh radního Šimrala - na dokončení projednávaného bodu, než bude 
zahájen bod s pevně zařazeným časem od 18 hodin 
Pro: 45 Proti: 0 Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
předseda klubu Pirátů Mahrik – požádal před ukončením diskuse o přestávku na poradu 
klubu 
 
V pokračující diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Portlík, Heidlová, radní Šimral. 
K předloženým návrhům vystoupil JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP. 
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Pozměňující návrh radního Šimrala – sloučit dva předložené návrhy do textu usnesení: 
„Zastupitelstvo HMP I. bere na vědomí Petici proti zástavbě areálu SK Prosek, uvedenou v 
příloze č. 1 tohoto usnesení   
II. nesouhlasí s pokračováním projednávání podnětu na změnu územního plánu č. 612/2019  
III. ukládá 1. radnímu PhDr. Mgr. Vítu Šimralovi, Ph.D. et Ph.D. 1. jednat s MČ Praha 18, 
MČ Praha 9 a spolkem "SK PROSEK PRAHA" o možnostech a způsobech řešení situace 
ve sportovním areálu ve vl. spolku (bývalé Kompresory při ulici Lovosická), které 
kvalitativně a kvantitativně uspokojí sportovní zájmy a potřeby členů spolku a veřejnosti, 
především občanů Prahy 18 (Letňan) a Prahy 9 (Proseka) Termín: průběžně  
2. předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh řešení a to ve více variantách obsahujících, 
jak nákladové, tak i časové parametry  
Termín: 30. 6. 2020“  
Pro: 53 Proti: 1 Zdr. 0  
Bylo přijato. 
 
S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas.  
 
Procedurální návrh člena ZHMP Dlouhého na prodloužení tohoto jednání po 19. hodině 
Pro: 46 Proti: 0  Zdr. 4 
Bylo přijato. 
 
V průběhu projednávání bodu přebírali řízení schůze I. náměstek primátora Hlaváček, 
náměstek primátora Vyhnánek a primátor hl. m. Prahy. 
Tisk byl projednán v pevném čase od 18 hodin 

 
 

radní Zábranský 

 
k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.13/25 ze dne 28.1.2016  k návrhu 
prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků dle Pravidel postupu 
při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků 
ve vlastnictví hlavního města Prahy - Podnádražní, č. p. 367 
 

- tisk přerušen na 14. ZHMP dne 13. 2. 2020 
 
  
   TISK:        Z – 7986 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                      PRO:  26        PROTI:  2        ZDRŽEL SE:   19  
 
 
   NEPŘIJATO                                                                               
Materiál uvedl radní Zábranský. 
 
V diskusi vystoupili tito občané HMP: Michal Páv, Jaroslav Beran, Ivana Procházková. 
V rámci diskuse občanů HMP vystoupil radní Zábranský, který reagoval na jednotlivé 
diskusní příspěvky. 
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V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Zajac, Nacher, radní Kordová Marvanová, 
předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová, radní Zábranský, předseda výboru pro 
bydlení ZHMP Zelenka, Bílek, Brož, Udženija, Svoboda, Nepil, Čižinský, Martan, Portlík, 
Sedeke, Arden, Prokop 
 
Závěrečné slovo přednesl radní Zábranský, který reagoval na diskusní příspěvky. 
 
Pozměňující návrh radního Zábranského – navrhl text usnesení ve znění: „Zastupitelstvo 
hlavního města Prahy se ztotožňuje s právním výkladem radní Kordové Marvanové a 
souhlasí s tím, že má být uzavřena kupní smlouva v souladu s usnesením č. 13/25 ze dne 
28. 1. 2016“ 
Pro: 0 Proti: 6 Zdr. 29 
Nebylo přijato. 
 
Usnesení nebylo přijato. 
 
předseda klubu TOP 09 a STAN, Spojené síly pro Prahu Pospíšil – požádal o přestávku na 
10 minut 
 
Přestávka do 20,45 hodin 
 
V průběhu projednávání bodu převzal řízení schůze I. náměstek primátora Hlaváček a 
následně předal řízení schůze náměstkovi primátora Vyhnánkovi. Poté převzal řízení 
schůze primátor hl. m. Prahy. 

* 
 

člen ZHMP Nacher 
členka ZHMP Udženija 

 
k připravovanému uzavření části Smetanova nábřeží 
 
  
   TISK:        Z – 8341 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:   50       PROTI:  5        ZDRŽEL SE:  6   
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/2 
V pokračující diskusi vystoupili tito členové ZHMP: předseda výboru pro evropské 
záležitosti ZHMP Pospíšil, náměstek primátora Scheinherr, Udženija. V rámci diskuse 
vystoupil Ing. Zdeněk Kovářík – 1. místostarosta MČ Praha 4. Dále vystoupili tito členové 
ZHMP: Brož, Novotný, předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová, Burgerová,  
předsedkyně výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP 
Plamínková, Bílek, Nacher. V rámci diskuse vystoupil Jozef Onderka – občan HMP. Dále 
vystoupili tito členové ZHMP: Zajac, Vodrážka, Čižinský, Nepil, Pilný, Portlík, radní 
Chabr,  
 
Procedurální návrh členky ZHMP Udženija – umožnit vystoupit 1. místostarostovi Ing. 
Zdeňku Kováříkovi 
Pro: 51 Proti: 0 Zdr. 5 
Bylo přijato. 
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Procedurální návrh radní Třeštíkové – umožnit vystoupit občanovi HMP Jozefovi 
Onderkovi 
Pro: 39 Proti: 0 Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
Procedurální návrh radní Třeštíkové – umožnit vystoupit občanovi HMP Jozefovi 
Onderkovi 
Pro: 17 Proti: 0 Zdr. 3. Zmatečné hlasování. 
 
Procedurální návrh radní Třeštíkové – umožnit vystoupit občanovi HMP Jozefovi 
Onderkovi 
Pro: 21 Proti: 0 Zdr. 5 
Nebylo přijato. 
 
Procedurální návrh člena ZHMP Pilného na ukončení diskuse 
Pro: 31 Proti: 4  Zdr. 12 
Nebylo přijato. 
 
předseda klubu Pirátů Mahrik – požádal o přestávku na 5 minut pro poradu klubu, 
přestávka byla na návrh dalších předsedů klubů stanovena na 10 minut 
 
Přestávka do 23,10 hodin 
 
členka ZHMP Udženija – požádala o oddělené hlasování 3 bodů, které předložil předseda 
výboru pro evropské záležitosti ZHMP Pospíšil 
 
Pozměňující návrh člena ZHMP Čižinského – v textu usnesení ponechat dle původního 
návrhu „bod I. požaduje 1. informaci o tom, na základě ………… a původní „bod II. 
ukládá Radě HMP…….“ nahradit novým textem ve znění:  „II. ukládá Radě HMP 1. 
v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1, číslo ÚZ 150137, vymýtit tranzitní 
automobilovou dopravu z Malé Strany a Starého Města do nadřazené komunikační sítě 
2. vytvořit pracovní skupiny s městskou částí Praha 1 a informovat Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy o výsledcích pilotního jednoměsíčního provozu a dále pravidelně 
vyhodnocovat vliv zavedených opatření 
3. projednat zásadní zvažované změny na páteřních komunikacích vždy s městskými 
částmi  
4. projednat s městskou část Praha 1, která deklaruje zájem na omezení tranzitní dopravy 
na obou březích Vltavy koncept řešení těchto omezení a zároveň způsob budoucího využití 
Smetanova nábřeží pro další aktivity  
5. aktuálně připravené zkušební uzavření části Smetanova nábřeží bude realizováno jen na 
zkušební dobu, v rámci které dojde k vyhodnocení vlivu realizovaného opatření na 
rezidenty a dopravu  
6. informovat Zastupitelstvo hlavního města na jeho zasedání 18. 6. 2020  
o zavedení projednaných opatření městskou částí Praha 1“ 
Pro: 28 Proti: 0  Zdr. 29 
Nebylo přijato. 
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Pozměňovací návrh předsedy výboru pro evropské záležitosti ZHMP Pospíšila – v textu 
usnesení změnit původní znění na text: „II. ukládá Radě HMP 1. projednávat a snažit se 
dohodnout všechny zvažované změny na páteřních komunikacích vždy s jednotlivými 
městskými částmi hl. m. Prahy“ 
Pro: 36 Proti: 1 Zdr. 22 
Bylo přijato. 
Pozměňovací návrh předsedy výboru pro evropské záležitosti ZHMP Pospíšila – původní 
text usnesení rozšířit o nový text ve znění: „II. ukládá Radě HMP 2. projednat s městskou 
částí Praha 1, která deklaruje zájem na omezení zbytné tranzitní dopravy na obou březích 
Vltavy, koncept řešení těchto omezení a zároveň způsob budoucího využití Smetanova 
nábřeží pro další aktivity“ 
Pro: 48 Proti: 0 Zdr. 14  
Bylo přijato. 
 
Pozměňovací návrh předsedy výboru pro evropské záležitosti ZHMP Pospíšila – původní 
text usnesení rozšířit o nový text ve znění: „II. ukládá Radě HMP 3. aktuálně připravené 
zkušební uzavření části Smetanova nábřeží bude realizováno jen na zkušební dobu, v rámci 
které dojde k zmapování vlivu realizovaného opatření na rezidenty a dopravu s tím, že 
Zastupitelstvu hlavního města bude na jeho zasedání 18. 6. předloženo vyhodnocení 
projednané s městskou částí Praha 1 a společný návrh dalšího postupu.“ 
Pro: 17 Proti: 3 Zdr. 39 
Nebylo přijato. 
 
K hlasování o textu usnesení, včetně přijatých pozměňovacích návrhů vystoupili tito 
členové ZHMP: Dlouhý, náměstek primátora Scheinherr, Udženija, předseda výboru pro 
evropské záležitosti ZHMP Pospíšil, primátor hl. m. Prahy, předsedkyně výboru pro 
sociální politiku ZHMP Horáková 
 
S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas.  
 
Pokračování bodu: 
   1 
 

primátor hl. m. Prahy 

 
k souhrnu informací o opatřeních v souvislosti s COVID-19 
 
  
   TISK:        Z – 8345 
Pozměňující návrh člena ZHMP Nepila – navrhl nový text usnesení ve znění: 
„Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvaluje zavedení bezplatného očkování pro občany hlavního 
města Prahy a ukládá Radě hl. m. Prahy zajistit efektivní systém a metodiku očkování nebo 
jeho úhrady“ 
Pro: 24 Proti: 6 Zdr. 27 
Nebylo přijato. 
 
člen ZHMP Zajac – hlasoval „pro“, ve výsledku hlasování se však objevilo chybně 
„nehlasoval“ 
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Pozměňující návrh člena ZHMP Nachera – navrhl nový text usnesení ve znění: „ZHMP 
„Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvaluje snížení vodného a stočného o 5 % a ukládá Radě 
hlavního města zajistit realizaci bodu č. 1 tohoto usnesení 
Termín: 31. 5. 2020“ 
Pro: 24 Proti: 0 Zdr. 29 
Nebylo přijato. 
 
člen ZHMP Martan – hlasoval „pro“, ve výsledku hlasování se však objevilo chybně 
„nehlasoval“  
 
Přestávka 23,34 – 23,49 hodin 
 
Řízení schůze převzal náměstek primátora Scheinherr.  
Procedurální návrh primátora hl. m. Prahy – předřadit body poř. č. 5, 6, 7, 8, 14, 18, 19, 20, 
21, 24, 25, 26, 27, 29, 41, 43, 48, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59 z programu tohoto jednání 
s tím, že po schválení návrhu by se začal projednávat jako první bod tisk s poř. č. 5 
Pro: 37 Proti: 23 Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
předsedkyně klubu ODS Udženija - požádala o přestávku pro jednání předsedů klubů na 30 
minut (k žádosti se připojil předseda klubu ANO Nacher), reagoval předsedající náměstek 
primátora Scheinherr s informací o délce přestávky 20 minut 
 
Přestávka 20 minut 
 
Řízení schůze převzal primátor hl. m. Prahy. 
 
Procedurální návrh člena ZHMP Nachera – předřadit avizované 4 body pod poř. č. 14, 25, 
26, 27, které nesnesou odkladu 
Pro: 26 Proti: 21 Zdr. 7 
Nebylo přijato. 
 
předseda klubu Praha Sobě Čižinský – požádal o přestávku na 3 minuty pro jednání 
předsedů klubů 
 
Přestávka 3 minuty 
 
Řízení schůze převzal náměstek primátora Scheinherr. 
Ke způsobu projednávání dalších bodů schváleného programu jednání vystoupili tito 
členové ZHMP: primátor hl. m. Prahy, Stárek, Zajíček, Burgerová, Udženija, Nacher, 
Sbovoda, Bílek, radní Chabr. V rámci diskuse vystoupil JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. – 
ředitel LEG MHMP. Dále vystoupili tito členové ZHMP: Zajac, Čižinský, předseda výboru  
pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP Wolf,  
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Procedurální návrh primátora hl. m. Prahy – vybrané body pod poř. č. 5, 6, 19, 29 a 57. 
vrátit zpět do průběžného pořadí na jejich původní místo ve schváleném programu jednání 
a přerušit po projednání předřazených bodů toto zasedání ZHMP do 18. 6. 2020 do 8,35 
hodin   
Pro: 58 Proti: 0 Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
Na jednání ZHMP se následně projednávaly předřazené tisky dle schválených návrhů: 

7 
 

I.náměstek primátora Hlaváček  

 
k návrhu na zřízení příspěvkové organizace Pražská developerská společnost 
 
  
   TISK:        Z – 8016 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  36        PROTI:  0        ZDRŽEL SE: 6    
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/3 
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček. 
 
V diskusi vystoupil Ing. Ladislav Kos – senátor HMP a poté vystoupil člen ZHMP Nacher. 
V diskusi vystoupil tito občané HMP: Petra Rejchrtová, Vít Janoušek 
 
Procedurální návrh člena ZHMP Nachera na prodloužení diskusního příspěvku občanky 
HMP Petry Rejchrtové 
Pro: 40 Proti: 1 Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Prokop, Martan, radní Chabr, Sedeke, Nacher,  
I. náměstek primátora Hlaváček, radní Kordová Marvanová, Portlík, předseda výboru pro 
bydlení ZHMP Zelenka, Vodrážka, Udženija 
 
Závěrečné slovo přednesl I. náměstek primátora Hlaváček. 
 
Pozměňující návrh člena ZHMP Prokopa – v textu přílohy č. 1 k usnesení, v čl. VII. 
„Statutární orgán organizace a její další orgány“ v odstavci 2. v textu „Součástí vnitřního 
uspořádání organizace je investiční expertní výbor (IEV) složený ze 3 členů.“ změnit 
původní text na nový text „…složený z 5 členů“ 
Dále v rámci tisku došlo k technické opravě v názvu společnosti, a to na několika místech 
v rámci tisku, kdy z původního názvu „Pražská městská developerská společnost“ bylo 
vypuštěno slovo „městská“. 
Pozměňující návrh I. náměstka primátora Hlaváčka – v příloze č. 1 zřizovací listiny 
vyjmout z tabulky všechny uvedené pozemky v k. ú. Hrdlořezy a vypustit mapu označenou 
„Hrdlořezy“ 
Pro: 41 Proti: 0 Zdr. 5 
Bylo přijato. 
Usnesení bylo přijato. 
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8 

 
I.náměstek primátora Hlaváček  

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 42700 
Revitalizace Malostranského náměstí; stavební práce" 
 
  
   TISK:        Z – 8059 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  41        PROTI:  0        ZDRŽEL SE:  5 
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/4 
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
V průběhu projednávání bodu převzal řízení schůze primátor hl. m. Prahy. 

14 
 

náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu na poskytnutí dotací na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí  
hl. m. Prahy pro rok 2020 
 
  
   TISK:        Z – 8265 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  39        PROTI:  0        ZDRŽEL SE:  8   
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/5 
Materiál uvedl náměstek primátora Hlubuček.  
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Plesníková, předsedkyně výboru pro 
infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP Plamínková, Prokop 
 
Pozměňující návrh členky ZHMP Plesníkové - v příloze č. 2 k usnesení změnit původní 
částky: 
projekt 281 - MČ Praha 21 navýšit o 20.000 Kč 
projekt 284 - MČ Praha 8 navýšit o 60.000 Kč 
projekt 287 - MČ Praha 10 navýšit o 50.000 Kč 
projekt 282 – MČ Praha 20 navýšit o 50.000 Kč 
a zároveň v příloze č. 1 k usnesení u projektu poř. č. 6 - Auto*Mat, z.s. snížit o 180.000 Kč  
Pro: 15 Proti: 16 Zdr. 18 
Nebylo přijato. 
 
Usnesení bylo přijato. 
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18 

 
náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa služeb hlavního  
města Prahy 
 
  
   TISK:        Z – 8198 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  48        PROTI:  0        ZDRŽEL SE:  0   
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/6 
Materiál uvedl náměstek primátora Hlubuček.  
 
Usnesení bylo přijato. 
 

20 
 

náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na uzavření smlouvy č. 110/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 
 
  
   TISK:        Z – 8262 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:   47       PROTI:   0       ZDRŽEL SE:  0  
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/7 
Materiál uvedl náměstek primátora Scheinherr. 
 
Usnesení bylo přijato. 
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21 

 
náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 4485/254 a parc.č. 4485/255 v k.ú. Horní 
Počernice, obec Praha, z vlastnictví společnosti METRO Properties s.r.o., Jeremiášova 
1249/7, 155 00 Praha 5, IČO: 26450828, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 
  
   TISK:        Z – 7413 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  48        PROTI:  0        ZDRŽEL SE:  0   
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/8 
Materiál uvedl náměstek primátora Scheinherr. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 

24 
 

radní Chabr 

 
k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 
 
  
   TISK:        Z – 8302 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  49        PROTI:   0       ZDRŽEL SE:  0   
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/9 
Materiál uvedl radní Chabr. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Prokop, náměstek primátora Vyhnánek, Bílek, 
předseda výboru pro evropské záležitosti ZHMP Pospíšil 
 
Usnesení bylo přijato. 
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25 

 
radní Chabr 

 
k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů týkajících se pozemků parc.č. 
2385/3, 2385/12, 2385/13 a 2387/1 k.ú. Modřany 
 
  
   TISK:        Z – 8300 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:   49       PROTI:  0        ZDRŽEL SE:   0  
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/10 
Materiál uvedl radní Chabr. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 

26 
 

radní Chabr 

 
k návrhu na využití zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na  
pozemku v k. ú. Střížkov, obec Praha 
 
  
   TISK:        Z – 8248 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:   49       PROTI:  0        ZDRŽEL SE:  0   
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/11 
Materiál uvedl radní Chabr. 
 
Usnesení bylo přijato. 
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27 

 
radní Chabr 

 
k návrhu na využití zákonného předkupního práva k podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku 
parc. č. 1184/52 v k.ú. Hlubočepy, obec Praha 
 
  
   TISK:        Z – 8234 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:   49       PROTI:  0        ZDRŽEL SE:  0   
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/12 
Materiál uvedl radní Chabr. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 

41 
 

radní Chabr 

 
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 13 a městské části Praha - Řeporyje (nemovitosti v k.ú. Stodůlky, k.ú. Řeporyje) 
Praha 4, Praha 9 a Praha - Nebušice (pozemky v k.ú. Krč, Střížkov, Vysočany a Nebušice) 
Praha 9 (pozemky v k.ú. Prosek) 
Praha 3 (nemovitosti v k.ú. Žižkov) 
 
Odejmutí: 
Praha - Dubeč (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Dubeč) 
Praha 12 a Praha 16 (pozemky v k.ú. Modřany a nemovitosti v k.ú. Radotín) 
  
   TISK:        Z – 8253 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  49        PROTI:  0        ZDRŽEL SE:  0   
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/13 
Materiál uvedl radní Chabr. 
 
Usnesení bylo přijato. 
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43 

 
radní Johnová 

 
k 3. aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje na území HMP pro období 2019 - 2021 (včetně 
jeho přílohy č. 6 - Doplňková síť sociálních služeb pro rok 2020) a vydání / aktualizaci 
pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
 
  
   TISK:        Z – 8212 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  47        PROTI:  0        ZDRŽEL SE:  0    
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/14 
Materiál uvedla radní Johnová. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 

48 
 

radní Šimral 

 
k návrhu na schválení smlouvy o partnerství mezi hl. m. Prahou a Pražským inovačním 
institutem v rámci realizace projektu "Prague Smart Accelerator" 
 
  
   TISK:        Z – 7533 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:   36       PROTI:    0      ZDRŽEL SE:  5    
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/15 
Materiál uvedl radní Šimral. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Procedurální návrh radního Šimrala – sloučit diskusi k bodům pod poř. č. 50, tisk Z – 
8244, poř. č. 51, tisk Z – 8251 a poř. č. 52, tisk Z - 8224 
Pro: 41 Proti: 0 Zdr. 0 
Bylo přijato. 
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50 

 
radní Šimral 

 
k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Specializované vouchery 
spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR - výzva č. 2 
 
  
   TISK:        Z – 8244 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:   36       PROTI:    0      ZDRŽEL SE:  8   
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/16 
Materiály pod poř. č. 50, 51 a 52 uvedl radní Šimral. 
 
Ve společné diskusi ke třem tiskům vystoupili tito členové ZHMP: Stárek, předseda výboru 
pro evropské záležitosti ZHMP Pospíšil 
 
Závěrečné slovo přednesl radní Šimral, který reagoval na diskusní příspěvky. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 

51 
 

radní Šimral 

 
k administrativním procesům výzvy č. 2 u projektu Specializované vouchery 
spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 
  
   TISK:        Z – 8251 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  37        PROTI:    0      ZDRŽEL SE:   9  
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/17 
Usnesení bylo přijato. 
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52 

 
radní Šimral 

 
k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský voucher na inovační projekty 
spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR - výzva č. 3 
 
  
   TISK:        Z – 8224 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:   37       PROTI:  0      ZDRŽEL SE:  10   
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/18 
Usnesení bylo přijato. 
 

53 
 

radní Šimral 

 
k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění  
rozvoje spolku prg.ai 
 
  
   TISK:        Z – 8281 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:    37      PROTI:  0       ZDRŽEL SE:  10   
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/19 
Materiál uvedl radní Šimral. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Nacher, Stárek, předseda výboru pro IT a Smart 
City ZHMP Beránek, radní Šimral 
 
Pozměňující návrh člena ZHMP Pilného (přednesl člen ZHMP Nacher) - „1. Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy přerušuje jednání o příspěvku hl. m. Prahy pro prg.ai do předložení účetní 
uzávěrky za rok 2019 a úplného rozpočtu pro rok 2020  
2. žádá primátora o zahájení jednání o posílení zastoupení hl. m. Prahy v orgánech prg.ai“ 
Pro: 12 Proti: 12 Zdr. 17 
Nebylo přijato. 
 
Závěrečné slovo přednesl radní Šimral, který reagoval na diskusní příspěvky. 
 
Usnesení bylo přijato. 
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Řízení schůze převzal náměstek primátora Vyhnánek. 
58 

 
radní Třeštíková 

 
k návrhu na poskytnutí individuálních neinvestičních účelových dotací v oblasti cestovního 
ruchu v roce 2020 
 
  
   TISK:        Z – 8181 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                       PRO:    45      PROTI:   0       ZDRŽEL SE: 0     
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/20 
Materiál uvedla radní Třeštíková. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Portlík, radní Třeštíková, Brož, předseda výboru 
pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP Wolf, Nacher, Sedeke, 
Benda, předseda výboru pro bydlení ZHMP Zelenka, Bílek, radní Chabr 
 
Závěrečné slovo přednesla radní Třeštíková, která reagovala na diskusní příspěvky. 
 
Pozměňující návrh člena ZHMP Portlíka – v příloze č. 2 k usnesení u akce „Prague Pride 
2020“ snížit v rámci individuálních dotací částku o 250.000 Kč a darovat 250.000 Kč 
Kverulantovi 
Pro: 14 Proti: 20 Zdr. 11 
Nebylo přijato. 
 
předseda výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP Wolf – 
požádal u přílohy č. 2 o oddělené hlasování u akce poř. č. IUD-005/2020/114 „Prague 
Pride 2020“ 
Pro: 36 Proti: 1 Zdr. 2 
Bylo přijato. 
 
Hlasování o zbylých akcích, které byly součástí přílohy č. 2 k usnesení 
Pro: 47 Proti: 0 Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
 

59 
 

radní Třeštíková 

 
k návrhu na poskytnutí dotací hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů  
v roce 2020 
 
  
   TISK:        Z – 8167 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:   46       PROTI:   0       ZDRŽEL SE:  0   
 
 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:    17/21 
Materiál uvedla radní Třeštíková. 
 
V diskusi vystoupila členka ZHMP Burgerová. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
Členům ZHMP byly rozdány tyto informace: 

1 Z-8292 o významných dopravních omezeních na hlavních 
komunikacích v Praze 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

2 Z-8273 informace o stavu implementace Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

3 Z-8290 k Informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z 
usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

4 Z-8270 k Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací 
soustavy v hlavním městě Praze za školní rok 
2018/2019 
 

radní Šimral 
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5 Z-8156 k návrhu na navýšení rozpočtu v kap. 04 - školství, 

mládež a sport vlastního hl.m. Prahy v roce 2020 o 
účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z 
MŠMT na zabezpečení okresních a krajských kol 
soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT 
 

radní Šimral 

6 Z-8208 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
roce 2020 o neinvestiční transfery ze státního 
rozpočtu z MŠMT a k návrhu na úpravu rozpočtu 
běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním městem 
Prahou a u škol a školských zařízení, zřizovaných 
městskými částmi hlavního města Prahy 
 

radní Šimral 

 
 
Při zasedání ZHMP byl vyvěšen dopis, adresovaný ZHMP: 
 
Elektronické podání ze dne 18. 5. 2020: Výzva „Za Prahu udržitelnou a sousedskou“  
(Za Prahu udržitelnou a sousedskou, *****) 
 
Dotaz ke Slovanské epopeji – adresováno primátorovi hl. m. Prahy a členům Rady hl. m. 
Prahy a členům Zastupitelstva hl. m. Prahy 
(Bc. Ondřej Pecha, *****) 
 
Žádost o podporu interpelace: zástavba v Praze – Sedlci 
(Pavel Divíšek, *****) 
 
Elektronické podání 7. 5. 2020: Zprávy z petičního výboru č. 5 – Sportoviště SK Prosek – 
druhý poločas 
(Josef Platil, *****) 
 
Elektronické podání 29. 4. 2020: Námitky proti povolování výstavby u Masarykova nádraží 
(Arnika – Centrum pro podporu občanů, Dělnická 541/13, 170 00  Praha 7) 
 
Podání Radě HMP a zastupitelům: Výzva k opatřením, týkajících se cestovního ruchu 
v Praze 
(Amazing Places, Pernerova 652/55, 186 00  Praha 8) 
 
Text plánovaného vystoupení na jednání ZHMP 16. 4. 2020 
(Hospodářská komora, Vodičkova 700/32, 110 00  Praha 1) 
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Změna územního plánu při ulici Výstavní – podání členům ZHMP 
(Martina Schikorová, *****) 
 
Zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 16. 4. 2020, tisk Z – 8175, Z – 8176 – podání ZHMP 
(Zuzana Malá, *****) 
 
Změna územního plánu Výstavní: Informace pro členy ZHMP 
(Miloslav Králík, *****) 
 
 
Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto 
zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 
 
Přijatá usnesení ZHMP č. 17/1 až č. 17/ 21 jsou součástí tohoto zápisu. 
 
 
Náměstek primátor Vyhnánek poděkoval všem přítomným za účast s konstatováním 
následného pokračování. Jednání trvalo do 4,08 hodin.  

 
 
 
 
 

MUDr. Zdeněk  H ř i b 
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
                      
 
  

         RNDr. Marcela  P l e s n í k o v á 
 
 
 
 
         Mgr. Tomáš P o r t l í k 

 
 
 
 
Zapsala:  Mgr. Jana Soběslavská 
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