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Z Á P I S 
z 28. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,   

které se konalo dne 20. června 2013 
od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  

 

  Dle prezence bylo přítomno: 

62 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 2 poslanci PSP ČR) 
                                       33 zástupců městských částí hl. m. Prahy 

      ředitel MHMP 
   2 zástupci ředitele MHMP 

                                        24 ředitelů a zástupců odborů MHMP  
17 ředitelů organizací 

               5 poslanců PS PČR (současně i 2 členové ZHMP) 
             20 zástupců tisku 

                                                    16 hostů 
 
CELKEM přítomných:  178 osob 
 
 
        28. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil I. náměstek primátora Hudeček v 9,00 hodin.  
 

   Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo tedy  
schopno se usnášet. 
        Dále předsedající I. náměstek primátora Hudeček konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno 
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 JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. a Mgr. Albert Kubišta. 
 
 
Hlasování o členech návrhového a volebního výboru:                                                                                              
předseda: Dr.-Ing. Milan Urban 
členové:   Mgr. Ondřej Počarovský 
                Jan Slezák 
                Bc. František Adámek 
                Ing. Vladimír Schmalz 
                Mgr. Jan Kalousek 
                JUDr. Lubomír Ledl   

 
 

tajemnice výboru:  JUDr. Lenka Danielisová, 
                              ředitelka odboru legislativního a právního MHMP  
 
PRO:  50     PROTI:  0 ZDR.  0 

Bylo přijato. 
 

Návrhový a volební výbor byl schválen v navrženém složení. 

http://www.praha.eu/�
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K návrhu programu: 
 
V diskusi k návrhu programu jednání vystoupili občané HMP:  
Ing. Petra Venturová – starostka MČ Praha – Šeberov, Karel Janko – zástupce starosty MČ Praha – 
Vinoř, Václav Novotný. 
 
V diskusi k návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: 
Semelová, Zoufalík, Mlejnský, Udženija, Ledl, v rámci diskuse vystoupila ředitelka odboru            
LEG MHMP JUDr. Lenka Danielisová. 
 
 
Hlasování k návrhu programu jednání: 
 
Hlasování o návrhu členky ZHMP Semelové – zařadit jako bod č. 1 „Informaci I. náměstka primátora 
Hudečka o řešení povodňové situace v Praze“ 
PRO:  21 PROTI:  14  ZDR.  25 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu členky ZHMP Semelové – zařadit jako bod č. 4 „Revitalizace Staroměstského 
náměstí – Mariánský sloup“ 
PRO:  10 PROTI:  14  ZDR.  36 

Nebylo přijato. 
 
člen ZHMP Slezák – nefunkční hlasovací zařízení, u obou hlasování k upravenému návrhu 
programu jednání však hlasoval „zdržel se“ 
 
Hlasování o celém návrhu programu jednání:  
PRO:  47 PROTI:   0 ZDR.  13 

Bylo přijato. 
 
 

S programem jednání byl vysloven souhlas. 
 
 

Úvodem I. náměstek primátora Hudeček sdělil přítomným několik organizačních návrhů. Bylo 
navrženo, aby byla pro toto jednání provedena ad hoc změna Jednacího řádu Zastupitelstva hl. m. 
Prahy a to konkrétně čl. 19 s tím, že by volby v rámci tohoto jednání ZHMP proběhly následujícím 
způsobem: „Volba primátora, jeho náměstků a členů Rady HMP proběhla tajným hlasováním podle 
volebního řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy pro den 20. června 2013, konkrétně pro 28. zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy“.  
Zároveň přítomní byli informováni, že volební řád byl členům ZHMP rozdán na stůl. 
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Dále byli přítomni informováni, že „Volba předsedů, místopředsedů, členů a tajemníků výborů 
Zastupitelstva hl. m. Prahy proběhne souhrnně po jednotlivých výborech ZHMP, a to dle rozdaného 
tisku Z-1860“ s tím, že předseda návrhového a volebního výboru bude řídit veškeré body volby. 
Hlasování o způsobu provedení volby a o znění volebního řádu: 
PRO:  45 PROTI:   0 ZDR.  14 

Bylo přijato. 
 
 
   
     1.             člen ZHMP Dr.-Ing. Milan Urban 

 
 
k návrhu na volbu primátora hlavního města Prahy, náměstků primátora hlavního města Prahy a členů 
Rady hlavního města Prahy  
 
  TISK:        Z – 1861 
 
                                                                                                        USNESENÍ  ČÍSLO:  28/1 
Předsedající I. náměstek primátora Hudeček požádal o přednesení návrhů na post primátora           
hl. m. Prahy. 
 
Předseda klubu TOP 09 Vávra navrhl na primátora hl. m. Prahy pana RNDr. Tomáše Hudečka, 
Ph.D., který kandidaturu přijal. 
 
Poté byla otevřena diskuse, ve které vystoupili občané HMP: Kristýna Opletalová, Alena 
Rybníčková, RNDr. Petr Štěpánek, CSc., Mgr. Ondřej Lněnička – starosta MČ Praha 18. 
 
V diskusi dále vystoupili členové ZHMP: 
Svoboda, Semelová, Zoufalík, Poche, Udženija, Blažek, předseda finančního výboru ZHMP Vávra, 
Slezák, Ledl, Pecha, Hána, Březina, Hurda. 
 
Po ukončení diskuse předseda návrhového a volebního výboru Urban seznámil přítomné se 
způsobem tajné volby primátora hl. m. Prahy. 
 
Přestávka na tajnou volbu primátora HMP 
 
Po ukončení přestávky předseda návrhového a volebního výboru Urban seznámil přítomné 
s výsledky tajné volby primátora hl. m. Prahy a konstatoval, že s počtem 36 hlasovacích lístků pro a 
se 7 neplatnými hlasovacími lístky se primátorem hlavního města Prahy stal RNDr. Tomáš 
Hudeček, Ph.D. 
Po svém zvolení primátorem hl. m. Prahy převzal RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. historické 
primátorské insignie a přednesl svůj projev. Současně se oficiálně ujal jako primátor hl. m. Prahy 
řízení dalšího jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
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Volba náměstků primátora hl. m. Prahy 
Dále následovala volba náměstků primátora hl. m. Prahy s tím, že primátor hl. m. Prahy podal návrh 
na revokaci usnesení ZHMP ze dne 26. 11. 1998 v následujícím znění: 
„Zastupitelstvo hl. m. Prahy stanoví nově složení Rady hl. m. Prahy na 3 náměstky primátora hl. m. 
Prahy a na 7 členů Rady hl. m. Prahy“. 
Pro: 39 Proti: 0 Zdr. 16 
Bylo přijato. 
 
Za klub TOP 09 p. Pařízek navrhl na náměstka primátora hl. m. Prahy pana Jiřího Vávru, který 
kandidaturu přijal. 
Za klub TOP 09 p. Pařízek dále navrhl na náměstka primátora hl. m. Prahy pana Ing. Václava 
Novotného, který kandidaturu přijal. 
Za klub TOP 09 p. Pařízek navrhl na náměstka primátora hl. m. Prahy pana Ing. Jiřího Nouzu, který 
kandidaturu přijal. 
 
V diskusi vystoupili členové ZHMP: 
radní Novotný, Ledl, Kabický, náměstek primátora Richter, Blažek, Vinš, radní Chudomelová, 
v rámci diskuse vystoupila ředitelka LEG MHMP JUDr. Lenka Danielisová, Zoufalík. 
 
Po ukončení diskuse předseda návrhového a volebního výboru Urban seznámil přítomné se 
způsobem tajné volby náměstků primátora hl. m. Prahy. 
 
Přestávka na tajnou volbu náměstků primátora HMP 
 
Po ukončení přestávky předseda návrhového a volebního výboru Urban seznámil přítomné 
s výsledky tajné volby tří náměstků primátora hl. m. Prahy a konstatoval, že s počtem 40 
hlasovacích lístků pro se náměstkem primátora hlavního města Prahy stal Jiří Vávra, s počtem 
40 hlasovacích lístků pro se náměstkem primátora hlavního města Prahy stal Ing. Václav 
Novotný a s počtem 36 hlasovacích lístků pro se náměstkem primátora hlavního města Prahy 
stal Ing. Jiří Nouza.  
Nově zvolený I. náměstek primátora Vávra se poté ujal slova a oznámil svou rezignaci na post 
předsedy finančního výboru ZHMP. 
 
 
 
 
 
Volba členů Rady HMP 
 
Za klub TOP 09  I.náměstek primátora Vávra navrhl na členku Rady HMP Mgr. Ludmilu Štvánovou, 
která kandidaturu přijala. 
Za klub TOP 09  I.náměstek primátora Vávra navrhl na člena Rady HMP Ing. Jiřího Pařízka, který 
kandidaturu přijal. 
Za klub TOP 09  I.náměstek primátora Vávra navrhl na člena Rady HMP doc. Ing. Mgr. Martina 
Dlouhého, Dr. MSc., který kandidaturu přijal. 
Za klub TOP 09  I.náměstek primátora Vávra navrhl na člena Rady HMP Ing. Jana Vašíčka, který 
kandidaturu přijal. 
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Poté vystoupil předseda návrhového a volebního výboru Urban a seznámil přítomné se způsobem 
tajné volby členů Rady hl. m. Prahy. 
 
 
Přestávka na tajnou volbu členů Rady HMP 
 
 
 
Ve 12,35 hod. bylo zahájeno projednávání bodu „Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP“. 
 
                             
                 

 
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“.  
 
                             
                 

 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP  
 

Přehled interpelací členů ZHMP je v samostatné příloze tohoto zápisu. 
 
 
 
Po ukončení bodu předsedající primátor hl. m. Prahy udělil slovo předsedovi návrhového a 
volebního výboru Urbanovi, který seznámil přítomné s výsledky tajné volby členů Rady hl. m. Prahy 
a konstatoval, že s počtem 38 hlasovacích lístků pro se členkou Rady hl. m. Prahy stala          
Mgr. Ludmila Štvánová, s počtem 41 hlasovacích lístků pro se členem Rady hl. m. Prahy stal 
Ing. Jiří Pařízek, s počtem 40 hlasovacích lístků pro se členem Rady hl. m. Prahy stal             
doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc. a  s počtem 38 hlasovacích lístků pro se členem Rady    
hl. m. Prahy stal Ing. Jan Vašíček.  

 
 
 
    2.            primátor hl. m. Prahy 

 
ke zřízení výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy a volbě předsedů, členů a tajemníků výborů 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 
  TISK:        Z – 1860 
   
  HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  51          PROTI:  0          ZDRŽEL SE:   5    
    
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  28/2 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Semelová, I.náměstek primátora Vávra, Pecha, Ledl, 
Zoufalík, Udženija. 
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Pozměňující návrh členky ZHMP Semelové – v příloze č. 1 k usnesení ve „výboru pro územní rozvoj 
ZHMP“ změnit původní návrh ve složení členů daného výboru z „Mgr. Marta Semelová“ na „Petr 
Šimůnek“. 
 
Návrh I. náměstka primátora Vávry - v příloze č. 1 k usnesení ve „výboru pro zdravotnictví, sociální a 
bytovou politiku ZHMP“ opravit původní návrh ve složení členů daného výboru z „Ing. Věra 
Šturmová“ na „Mgr. Nataša Šturmová“. 
 
člen ZHMP Ledl – požádal o technickou opravu záměny svého křestního jména v příloze č. 1 
k usnesení na správné znění: „JUDr. Lubomír Ledl“ 
 
Usnesení bylo přijato. 

 
 

    3. 
 

Rada HMP  
 

k návrhu bezúplatného zajištění závazků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, v 
souvislosti se záměrem realizace nového 10ti letého lineárně amortizovaného směnečného programu v 
maximálním objemu do 8 mld. Kč, určeného k refinancování směnečného programu z roku 2012 a 
nákupu tramvají 15T ForCity 
  TISK:        Z – 1696 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  39           PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  12    
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    28/3 
Materiál uvedl I. náměstek primátora Vávra. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
 
V průběhu projednávání bodu převzal řízení schůze I. náměstek primátora Vávra a opět převzal 
řízení schůze primátor hl. m. Prahy. 
   4. 
            

Rada HMP 

k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2013 
 
  TISK:        Z – 1757 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  54            PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  0      
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    28/4 
Materiál uvedla členka ZHMP Chudomelová. 
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V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Bříza, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
Vlásenková, Blažek, Kabický, předseda výboru kontrolního ZHMP Dolínek, náměstek primátora 
Nouza, předseda výboru finančního ZHMP Hulinský, předseda výboru pro dopravu ZHMP Březina, 
primátor hl. m. Prahy, Richter, radní Vorlíčková, Pecha. 
 
Doplňující návrh předsedy kontrolního výboru ZHMP Dolínka (jménem Grantové komise) – do 
původního textu usnesení do bodu „ZHMP I. schvaluje…..“ doplnit nový bod s textem ve znění: „2. z 
celkové výše dotace dle bodu č. 1 tohoto usnesení vytvořit „povodňovou rezervu" na pomoc při 
odstranění povodňových škod na sportovištích v rámci území hl.m. Prahy, a to snížením navržených 
účelových investičních dotací dle přílohy č. 1 tohoto usnesení u jednotlivých projektů s dotací nad 1 
mil. Kč. do 2 mil. Kč o 10% a u zbývajících projektů s dotací nad 2 mil. Kč. snížením na výši 2 mil. 
Kč“ 
Původní bod 2. se přečísloval na bod 3. a původní bod 3. se změnil na bod 4. 
 
Závěrečné slovo přednesla členka ZHMP Chudomelová, která reagovala na přednesený 
pozměňující návrh.  
 
 
S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas.  
 
 

 
    5. 
 

radní Manhart 

k revokaci usnesení ZHMP č. 21/1 ze dne 29. 11. 2012 
 
  TISK:        Z – 1821 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  54            PROTI:   0        ZDRŽEL SE:   0   
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    28/5 
 
Materiál uvedl radní Manhart. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
 
 
Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
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Přijatá usnesení ZHMP č. 28/1 až č. 28/5 jsou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
Primátor hl. m. Prahy poděkoval všem přítomným za účast, konstatoval, že 30. zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy se koná od 16.00 hodin a zakončil jednání v 13,40 hodin. 
 

 
 
 
 
 

RNDr. Tomáš  H u d e č e k, Ph.D. 
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
                                                                                       
 
      
            

JUDr. Lenka  Teska  A r n o š t o v á, Ph.D. 
 
 
 
 

Mgr. Albert  K u b i š t a  
                                    

 
 
 
 

 Zapsala: Jana Soběslavská 
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