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Z Á P I S 
z 10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy – I. část, 

které se konalo dne 22. října 2015 
od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  

  

 Dle prezence bylo přítomno: 

 64 členů Zastupitelstva hl.m.Prahy (z toho 1 poslankyně PS PČR) 
                                       33 zástupců městských částí hl. m. Prahy 

      JUDr. Martina Děvěrová, MPA – ředitelka MHMP 
  3 zástupci ředitelky MHMP 

                                        27 ředitelů a zástupců odborů MHMP  
                                                   14 ředitelů organizací 

             20 zástupců tisku 
               2 poslanci PS PČR (z toho současně i 1 členka ZHMP) 
               4 hosté 
 

CELKEM přítomných: 167 osob 
 

 
OMLUVENI: 

 
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. – do 19 hodin 
 
 
Ing. Eva Vorlíčková 
 
 
Ing. Vladislava Hujová – od 14,30 do 16,30 hodin 
 
 
Ing. Karel Březina – od 12,30 do 14 hodin 
 
 
 
Adriana Krnáčová – cca od 9,30 do 10,30 hodin 
 
       
 
       10. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy – I. část zahájila primátorka hl. m. Prahy v 9,05 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. 

 
          Ověřením zápisu byli pověřeni Ing. Patrik Nacher a František Švarc. 

http://www.praha.eu/
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          Primátorka hl. m. Prahy přítomné informovala, že vzhledem k tomu, že změny a úpravy 
Jednacího řádu ZHMP byli součástí návrhu programu jednání tohoto zasedání ZHMP až jako 
předposlední bod, navrhla opět ad hoc změnu Jednacího řádu Zastupitelstva HMP 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: 54  Proti: 0  Zdr. 5 
Bylo přijato. 
    
Hlasování o členech návrhového výboru:                                                                                              
předseda: Ing. Karel Grabein Procházka 
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, ředitel odboru LEG MHMP 
PRO:  62     PROTI:  0 ZDR. 0 

Bylo přijato. 
 

Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. 
 
        Předsedající primátorka hl. m. Prahy uvedla, že Rada HMP ji svým usnesením číslo 2456 ze 
dne 13. října 2015 uložila, abych v úvodu tohoto jednání informovala o výzvě Rady HMP členům 
Zastupitelstva HMP, kteří neuvedli své příjmy z členství v orgánech společností s majetkovou účastí 
hl. města Prahy nebo neodevzdali či nevyplnili jiné části oznámení podle Etického kodexu člena 
Zastupitelstva HMP, aby tak neprodleně učinili. K uvedené problematice na základě podkladů 
předsedkyně kontrolního výboru ZHMP Janderové primátorka hl. m. Prahy uvedla, že všichni 
zastupitelé hl. města Prahy svoji povinnost odevzdat čestné prohlášení společně s přílohami 
Etického kodexu splnili. Zároveň uvedla, že u části zastupitelů se objevují dílčí formální nedostatky. 
Dále primátorka hl. m. Prahy uvedla, že kontrolní výbor ZHMP postupně členky a členy 
Zastupitelstva HMP na tyto nedostatky upozorňuje a postupně je vyzývá k doplnění neuvedených 
údajů s cílem zkompletovat vše do konce tohoto roku. 
        Primátorka hl. m. Prahy zároveň informovala, že kontrolní výbor ZHMP připravuje zpracování 
metodiky k vyplňování příloh Etického kodexu tak, aby již nedocházelo k různým výkladům nebo 
pochybnostem, a aby členové ZHMP mohli bez problémů dostát svým povinnostem, ke kterým se 
dobrovolně zavázali akceptací Etického kodexu člena Zastupitelstva HMP. Dále sdělila, že dalším 
postupem bude případné vyvěšení předmětných dokumentů na portál www.praha.eu, které je však 
podmíněno souhlasem konkrétního člena nebo členky ZHMP. K vyjádření ohledně zveřejnění byli 
vyzváni všichni členové ZHMP s tím, že někteří ještě nereagovali. 
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        Primátorka hl. m. Prahy uvedla, že Rada HMP na svém jednání dne 13. října stanovila „Návrh 
programu jednání 10. zasedání Zastupitelstva HMP“, který obdrželi členové ZHMP e-mailem, a který 
byl zveřejněn spolu se svoláním tohoto jednání Zastupitelstva HMP způsobem stanoveným 
příslušnými ustanoveními zákona o hl. m. Praze. Dále uvedla, že v úterý dne 20. října na svém 
jednání Rada HMP původní návrh programu doplnila o další materiály k projednání. Sdělila, že 
součástí návrhu programu je i několik informačních tisků, které rovněž doporučila pozornosti, i když 
o nich přímo není jednáno, ale tisky obsahovali informace k mnoha zásadním otázkám a 
problémům.  
        Dále primátorka hl. m. Prahy přítomné informovala, že „Upravený návrh programu jednání“ 
obdrželi členové ZHMP e-mailem, a to včetně dozařazených tisků, které byly v elektronické podobě 
zpřístupněny taktéž i občanům. 
        Poté požádala náměstka primátorky Stropnického a náměstka primátorky Dolínka, aby 
vysvětlili důvod dozařazení svých materiálů. Po vystoupení náměstka primátorky Stropnického a 
náměstka primátorky Dolínka uvedla předsedající primátorka hl. m. Prahy, že konečnou verzí 
návrhu programu tak, jak jej ve smyslu zákona o hl. m. Praze stanovila Rada HMP, tedy verzí 
návrhu programu tohoto zasedání, je dokument, který se nazýval „Upravený návrh programu 10. 
jednání Zastupitelstva HMP“. Zároveň připomněla nové znění Jednacího řádu Zastupitelstva HMP, a 
to: „Návrh programu jednání Zastupitelstva stanoví a předkládá Zastupitelstvu ke schválení Rada 
HMP. 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 vystoupil Ing. Aleš Moravec – Občané za svá 
práva. 
 
V diskusi k upravenému návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: 
Březina, Humplík, radní Hašek, Bellu, radní Wolf, Svoboda, Semelová, Bříza, Ferjenčík, 
předsedkyně výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP Plesníková, 
Kubišta, Prchal, Hujová, radní Plamínková, Doležal, Nouza, Jílek, Zábranský, Michálek, náměstek 
primátorky Stropnický, Hrůza, Švarc, Novotný V. 
 
člen ZHMP Jílek – technická – k přímému přenosu jednání tohoto ZHMP, reagoval náměstek 
primátorky Dolínek 
člen ZHMP Jílek – technická – k vystoupení radní Plamínkové 
 
člen ZHMP Michálek – faktická – k podepsanému zápisu VH spol. Pražská teplárenská holding 
 
člen ZHMP Zábranský – faktická – ke zveřejněným informacím, které jsou veřejně dostupné 
v obchodním rejstříku 
 
Přestávka 10,28 – 11,19 hodin 
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Hlasování k upravenému návrhu programu jednání: 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Humplíka – zařadit bod „Informace o stavu OpenCard a situaci ve 
společnosti Operátor OpenCard, a.s.“ jako poř. č. 1 
 
člen ZHMP Nouza – technická – k pořadí hlasování o jednotlivých návrzích 
 
PRO:  29    PROTI: 5   ZDR. 21  

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Novotného V. – zařadit bod „Vyhodnocení dosavadní činnosti Rady 
HMP a jednotlivých radních“ (tisk Z – 3871) – jako bod po projednání petice, po polední přestávce  
PRO: 61    PROTI: 0   ZDR. 1  

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Švarce – předřadit bod 31, tisk Z – 3819 „K návrhu novelizace 
Jednacího řádu Zastupitelstva HMP“ jako poř. č. 1  
PRO: 28    PROTI: 3   ZDR. 31  

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Zábranského – zařadit bod „Obsazování dozorčích rad a 
představenstev v městských firmách“ jako poř. č. 13 
PRO:  29   PROTI:  5  ZDR. 27  

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Hrůzy – osvojil si návrh občana HMP Moravce – zařadit bod 
„Vypovězení smlouvy s Veolií“ jako poř. č. 4 
PRO:  29   PROTI:  3  ZDR. 27 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu náměstka primátorky Dolínka - zařadit tisk Z – 3859 „K petice za zachování 
Libeňského mostu a jeho opravu“ jako bod 1 po polední přestávce 
PRO:  61    PROTI:  1  ZDR.  0 

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Michálka – zařadit bod „Funkce a městské firmy“  
PRO:  28    PROTI:  6  ZDR. 26  

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Zábranského – zařadit bod „Struktura příjmů Radmily Kleslové 
v městských firmách“  jako poř. č. 12 (jako bod 3 po polední přestávce) 
PRO: 35     PROTI:  12   ZDR.  12 

Bylo přijato. 
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Hlasování o návrhu člena ZHMP Jílka – zařadit bod „Projednání činnosti komise Rady HMP pro ICT 
– OpenCard“ jako poř. č. 29 
PRO:  28   PROTI:  4  ZDR.  27 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu členky ZHMP Hujové – zařadit bod „Změna Jednacího řádu ZHMP“ jako         
poř. č. 1 
PRO:   26  PROTI:  2  ZDR. 32  

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu členky ZHMP Hujové – upravit původní název bodu 31. Z – 3819 na nový název 
ve znění: „K návrhu novelizace Jednacího řádu ZHMP včetně rozšíření Jednacího řádu ZHMP dle 
návrhu starostů MČ Praha 1 – 57“ 
PRO:   37  PROTI: 2  ZDR. 17  

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu radního Haška – vypustit bod 12 - Z – 2325 „K záměru odboru SVM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „Nové zámecké schody“ z tohoto jednání ZHMP 
PRO: 61    PROTI: 0   ZDR. 0  

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Kubišty – zařadit bod „Strategie hl. m. Prahy v otázce integrace 
cizinců“ jako poř. č. 3 
PRO:  29   PROTI:  1  ZDR. 30 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Břízy – zařadit bod „Praha – Evropské hlavní město sportu 2016“ 
jako poř. č. 3 
PRO:  28   PROTI: 0   ZDR. 29 

Nebylo přijato. 
 
člen ZHMP Michálek – technická – hlasoval „zdržel se“, správně mělo být  „pro“ 
 
Hlasování o návrhu členky ZHMP Semelové – zařadit bod „Informace náměstka primátorky Dolínka 
o situaci v pražském Dopravním podniku hl.m. Prahy, a.s. v souvislosti se snahou o odvolání 
generálního ředitele Ďuriše ze strany Rady HMP“ jako poř. č. 1 
PRO:  29    PROTI: 1   ZDR. 30  

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu členky ZHMP Semelové – zařadit bod „Informace primátorky hl. m. Prahy 
k dalšímu postupu hl. m. Prahy v kauze OpenCard“ jako poř. č. 2 
PRO:  28   PROTI:  2  ZDR.  29 

Nebylo přijato. 
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Hlasování o návrhu členky ZHMP Semelové – zařadit bod „Informace primátorky hl. m. Prahy o 
řešení kauzy Škodova paláce“ jako poř. č. 3 
PRO:  30   PROTI:  1  ZDR.  31  

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Březiny – zařadit bod „Informace o organizačním zabezpečení 
Praha - Evropské město sportu 2016“ jako poslední bod před bod „K návrhu personálních změn ve 
výborech ZHMP“ 
PRO:  61   PROTI:  0  ZDR.  0 

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu předsedkyně výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou 
vybavenost ZHMP Plesníkové – zařadit tisk Z – 3862 „K revokaci usnesení ZHMP č. 3/22, ze dne 
22. 1. 2015 ke schválení odůvodnění veřejné zakázky “Zajištění komplexního systému nakládání s 
komunálním odpadem na území hl. m. Prahy na období 2016  - 2025“ jako poř. č. 8 (za tisky radní 
Plamínkové) 
PRO:  41   PROTI:  13  ZDR.  7 

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Bellu – zařadit bod „Kauza Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.“ 
jako poř. č. 26 
PRO:  27   PROTI:  1  ZDR.  32 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu radního Wolfa – stáhnout bod 4, tisk Z – 3666A „K odůvodnění veřejné zakázky 
Dodatečné stavební práce na stavbě č. 40554 "Společný objekt Chodovec II" z tohoto jednání 
ZHMP 
PRO:  42   PROTI:  0  ZDR.  14 

Bylo přijato. 
 
člen ZHMP Ferjenčík – technická – vznesl dotaz k hlasování o stažení tisku, reagoval náměstek 
primátorky Dolínek 
 
předseda klubu Trojkoalice SZ, KDU – ČSL, STAN Štěpánek a předseda klubu ČSSD Březina – 
požádali o přestávku na jednání klubů ZHMP 
 
Přestávka 11,43 – 12,03 hodin 
 
Hlasování o celém upraveném návrhu programu jednání: 
PRO: 57 PROTI:  0 ZDR. 5 

Bylo přijato. 
 

S upraveným programem jednání byl vysloven souhlas. 
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   1/1 
   

radní Ropková 

 
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo 
náměstí 4 
 
  TISK:        Z – 3646 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   50           PROTI:   0        ZDRŽEL SE:  10   
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    10/1 
Materiál uvedla radní Ropková. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
   1/2 
   

radní Ropková 

 
k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov se zvláštním režimem 
Krásná Lípa 
 
  TISK:        Z – 3648 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   50           PROTI:  0         ZDRŽEL SE:   9  
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    10/2 
Materiál uvedla radní Ropková. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
   2/1 
   

radní Ropková 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2015 u škol, jejichž zřizovatelem jsou 
městské části hlavního města Prahy 
 
  TISK:        Z – 3697 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  51            PROTI:   0        ZDRŽEL SE:  10   
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    10/3 
Materiál uvedla radní Ropková. 
 
V diskusi vystoupil člen ZHMP Michálek. 
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Závěrečné slovo přednesla radní Ropková, která reagovala na příspěvek z diskuse. 
 
V usnesení byl v bodě II. upraven původní termín na 27. 10. 2015. 
 
   2/2 
   

radní Ropková 

 
k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 
 
  TISK:        Z – 3740 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   51           PROTI:   0        ZDRŽEL SE:  10   
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    10/4 
Materiál uvedla radní Ropková. 
 
V usnesení byl v bodě II. upraven původní termín na 27. 10. 2015. 
 
    3 
   

radní Nováková 

 
k návrhu na udělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání sportovních akcí konaných ve 4. čtvrtletí roku 
2015 
 
  TISK:        Z – 3784 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  38            PROTI:   3        ZDRŽEL SE:   18  
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    10/5 
Materiál uvedla radní Nováková. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Udženija, Michálek, radní Nováková, předseda výboru pro 
sport a volný čas ZHMP Lébl, Bellu, Březina, Ferjenčík. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
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    4 
   

radní Wolf 

 
k odůvodnění veřejné zakázky Dodatečné stavební práce na stavbě č. 40554 "Společný objekt 
Chodovec II" 
 
  TISK:        Z – 3666A 
  
 STAŽENO 
 
 
Procedurální návrh na sloučení diskuse k tiskům pod poř. č. 6/1 – 6/5: 
Pro: 45   Proti: 0   Zdr. 9  
Zmatečné hlasování 
 
    5 
   

radní Plamínková 

 
k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na 
základě realizace stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 
Zbraslav - Radotín, část 27 Radotín - Šárovo kolo“ 
 
  TISK:        Z – 3436 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  48            PROTI:   0        ZDRŽEL SE:   11  
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    10/6 
Materiál uvedla radní Plamínková. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Ferjenčík, radní Plamínková, Michálek, předsedkyně výboru 
pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP Plesníková. 
 
V usnesení byl v bodě II. upraven kontrolní termín na termín 27. 10. 2015. 
 
 
Procedurální návrh na sloučení diskuse k tiskům pod poř. č. 6/1 - 6/5: 
Pro: 49  Proti: 0  Zdr. 6 
Bylo přijato. 
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   6/1 
   

radní Plamínková 

 
k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Správou 
železniční dopravní cesty 
 
  TISK:        Z – 3613 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  49            PROTI:  0         ZDRŽEL SE:   11  
 
 
  PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    10/7 
Materiály pod poř. č. 6/1 - 6/5 uvedla radní Plamínková. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
   6/2 
   

radní Plamínková 

 
k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s 
PREdistribuce, a.s. 
 
  TISK:        Z – 3614 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  48            PROTI:   0        ZDRŽEL SE:   10  
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    10/8 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
   6/3 
   

radní Plamínková 

 
k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti s Římskokatolickou farností u kostela Stětí 
sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař 
 
  TISK:        Z – 3643 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  49            PROTI:   0        ZDRŽEL SE:  11   
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    10/9 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
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   6/4 
   

radní Plamínková 

 
k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti s družstvem BYTOVÉ DRUŽSTVO 
Kysúcká IV 
 
  TISK:        Z – 3594 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   47           PROTI:   0        ZDRŽEL SE:   10  
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    10/10 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
   6/5 
   

radní Plamínková 

 
k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.4/23 ze dne 19.2.2015 k uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti s Povodí Vltavy, státní podnik 
 
  TISK:        Z – 3607 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:   48           PROTI:   0        ZDRŽEL SE:   11  
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    10/11 
Usnesení bylo přijato beze změny.  
 
 
 
Ve 12.30 hodin náměstek primátorky Dolínek zahájil bod: „Návrhy, připomínky a podněty občanů 
HMP“ 
 
                             
                 

 
Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP 
 

Přehled interpelací občanů je v samostatné příloze tohoto zápisu. 
 
 
Procedurální návrh člena ZHMP Ferjenčíka – umožnit zbývajícím dvěma přihlášeným občanům 
HMP jejich přednesení interpelací 
Pro: 27  Proti: 0  Zdr. 9 
Nebylo přijato. 
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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 předsedajícím náměstkem 
primátorky Dolínkem vyhlášena přestávka. 
 
 
Přestávka 14,04 – 14,40 hodin 
 
 
Řízení schůze převzala primátorka hl. m. Prahy. 
  6/6 
   

náměstek primátorky Dolínek 

 
k petici "za zachování Libeňského mostu a jeho opravu" 
 
  TISK:        Z – 3859 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  42           PROTI:  0       ZDRŽEL SE:  19  
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    10/12 
Materiál uvedl náměstek primátorky Dolínek. 
 
V diskusi vystoupili tito občané HMP: p. Bečková, Jaroslav Zima, Adam Šajner. 
 
Procedurální návrh člena ZHMP Jílka – hlasovat o prodloužení vystoupení občanky HMP paní 
Bečkové z 3 minut na 6 minut 
Pro: 58  Proti: 0  Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Čižinský, Mirovský, Profant, Jílek, Grabein Procházka. 
 
Závěrečné slovo přednesl náměstek primátorky Dolínek, který reagoval na příspěvky z diskuse. 
 
Pozměňující návrh členů ZHMP Čižinského, Mirovského a Profanta: 
„pokud expertní posudek Kloknerova ústavu k technickému stavu Libeňského mostu připustí 
možnost jeho zachování a opravitelnost, bude tato varianta pro Radu HMP prioritou dalšího 
postupu“ 
Pro: 22  Proti: 0  Zdr. 39 
Nebylo přijato. 
 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
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předseda klubu TOP 09 a nezávislých Novotný V. a předsedkyně klubu ODS Udženija  - požádali o 
přestávku na 30 minut 
 
Přestávka 15,11 – 15,45 hodin 
 
 
Řízení schůze převzal náměstek primátorky Dolínek.V průběhu projednávání bodu převzala řízení 
schůze primátorka hl. m. Prahy a opět převzal řízení schůze náměstek primátorky Dolínek. 
   6/7 
   

člen ZHMP Novotný V. 

 
K vyhodnocení dosavadní činnosti Rady HMP a jednotlivých radních 
 
  TISK:        Z – 3871 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:    10/13 
Materiál uvedl člen ZHMP Novotný V.  
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Jílek, Michálek, Udženija.  
 
Procedurální návrh člena ZHMP Michálka – k postupu projednávání tohoto bodu 
Pro: 62 Proti: 0 Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
První dle abecedy vystoupil náměstek primátorky Dolínek se svou zprávou o činnosti. 
 
Po přednesení zprávy o činnosti náměstka primátorky Dolínka následovala diskuse, ve které 
vystoupili tito členové ZHMP: Jílek, Ferjenčík, Humplík, Šimůnek, Bříza, Bellu, Semelová, Nouza, 
Švarc, Mirovský, Svoboda, Čižinský, Hujová, Michálek. 
 
Náměstek primátorky Dolínek v průběhu diskuse reagoval na přednesené diskusní příspěvky. 
 
náměstek primátorky Stropnický – technická – vznesl dotaz k formě diskuse, reagoval náměstek 
primátorky Dolínek a člen ZHMP Michálek 
 
člen ZHMP Michálek – technická – podal procedurální návrh na ukončení diskuse  
 
Procedurální návrh člena ZHMP Michálka – navrhl ukončení diskuse ke zprávě o činnosti náměstka 
primátorky Dolínka 
Pro: 29 Proti: 3 Zdr. 20 
Nebylo přijato. 
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Dále vystoupil radní Hadrava se svou zprávou o činnosti. 
 
Po přednesení zprávy o činnosti radního Hadravy následovala diskuse, ve které vystoupili tito 
členové ZHMP: Prchal, Bellu, Kubišta, Ferjenčík, Richter. 
 
Radní Hadrava v průběhu diskuse reagoval na přednesené diskusní příspěvky. 
 
 
Dále vystoupil radní Hašek se svou zprávou o činnosti. 
 
Procedurální návrh na prodloužení tohoto jednání po 19. hodině: 
Pro: 49 Proti: 5 Zdr. 2 
Bylo přijato. 
 
Po přednesení zprávy o činnosti radního Haška následovala diskuse, ve které vystoupili tito členové 
ZHMP: Jílek, Manhart, Udženija, Zábranský, Michálek, Novotný V., Semelová, Richter, předsedkyně 
výboru kontrolního ZHMP Janderová, Prchal. 
 
člen ZHMP Michálek – technická – k předneseným dotazům a jejich odpovědím 
 
Radní Hašek v průběhu diskuse reagoval na přednesené diskusní příspěvky. 
 
 
Předsedající náměstek primátorky Dolínek požádal členy ZHMP, aby přednesli své dotazy ke zprávě 
o činnosti náměstkyně primátorky Kislingerové, která byla rozdána v písemné podobě.  
 
V průběhu diskuse řízení schůze náměstek primátorky Dolínek předal primátorce hl. m. Prahy. 
Se svými dotazy vystoupili tito členové ZHMP: Zábranský, Richter, Novotný V., Jílek, Ferjenčík, 
Michálek, Profant, Manhart, Švarc.  
 
Na přednesené dotazy reagovala náměstkyně primátorky Kislingerová. 
 
 
Řízení schůze převzala náměstkyně primátorky Kislingerová. 
 
Poté vystoupila primátorka hl. m. Prahy se svou zprávou o činnosti.  
 
Procedurální návrh člena ZHMP Ferjenčíka – hlasovat o projednávání zprávy o činnosti primátorky 
hl. m. Prahy na příští zasedání ZHMP - na přednesený návrh reagoval člen ZHMP Březina a opět 
reagoval člen ZHMP Ferjenčík 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Ferjenčíka – v rámci projednávaného bodu, který se skládá z 11 
částí, kdy v každé části jednotliví členové Rady HMP informují o své činnosti, vyjmout jednu z 11 
částí, a to zprávu o činnosti primátorky hl. m. Prahy a zařadit ji na příští zasedání ZHMP 
Pro: 23 Proti: 0 Zdr. 18 
Nebylo přijato 
 
Po dokončení zprávy o činnosti primátorky hl. m. Prahy vystoupili tito členové ZHMP: Jílek, Hodek. 
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Dále vystoupil radní Lacko se svou zprávou o činnosti. 
 
Po přednesení zprávy o činnosti radního Lacka následovala diskuse, ve které vystoupili tito členové 
ZHMP: Dlouhý, Fifka, předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová, Svoboda. 
 
Po skončení diskuse radní Lacko reagoval na přednesené diskusní příspěvky. 
 
 
Řízení schůze převzal náměstek primátorky Dolínek. 
 
Dále vystoupila radní Nováková se svou zprávou o činnosti. 
 
Po přednesení zprávy o činnosti radní Novákové následovala diskuse, ve které vystoupili tito 
členové ZHMP: Manhart, Bříza, Humplík, Kubišta, Švarc, Novotný V., Michálek. 
 
Po skončení diskuse radní Nováková reagovala na přednesené diskusní příspěvky. 
 
člen ZHMP Bříza – technická – k doplňujícím dotazům z diskuse, reagoval náměstek primátorky 
Dolínek 
 
člen ZHMP Kubišta – technická – k zodpovědnosti za Botanickou zahradu, reagovala radní 
Nováková.  
 
Poté vystoupila ředitelka MHMP JUDr. Martina Děvěrová, MPA se svým příspěvkem. 
 
člen ZHMP Michálek – technická – k ukončení diskuse 
 
 
Dále vystoupila radní Plamínková se svou zprávou o činnosti. 
 
Po přednesení zprávy o činnosti radní Plamínkové následovala diskuse, ve které vystoupili tito 
členové ZHMP: Hrůza, Novotný V., Švarc, náměstek primátorky Dolínek, Martan, náměstkyně 
primátorky Kislingerová, Svoboda, Hudeček, Čižinský, Jílek, Ferjenčík. 
 
Radní Plamínková v průběhu diskuse reagovala na přednesené diskusní příspěvky. 
 
 
Řízení schůze převzal náměstek primátorky Stropnický.V průběhu diskuse převzal řízení schůze 
náměstek primátorky Dolínek. 
 
Dále vystoupila radní Ropková se svou zprávou o činnosti. 
 
Po přednesení zprávy o činnosti radní Ropkové následovala diskuse, ve které vystoupili tito členové 
ZHMP: Udženija, Bříza, Ferjenčík, Semelová, Hudeček, Čižinský,  
 
Radní Ropková v průběhu diskuse reagovala na přednesené diskusní příspěvky. 
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Dále vystoupil náměstek primátorky Stropnický se svou zprávou o činnosti. 
 
Po přednesení zprávy o činnosti náměstka primátorky Stropnického následovala diskuse, ve které 
vystoupili tito členové ZHMP: Ferjenčík, Martan, Hudeček, Doležal, Hujová, Richter, Nouza, 
Čižinský, Michálek. 
 
Náměstek primátorky Stropnický v průběhu diskuse reagoval na přednesené diskusní příspěvky. 
 
 
Dále vystoupil radní Wolf se svou zprávou o činnosti. 
 
Po přednesení zprávy o činnosti radního Wolfa následovala diskuse, ve které vystoupili tito členové 
ZHMP: Martan, Kubišta, Svoboda, předseda výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Nacher, 
Novotný V., Nouza. 
 
Radní Wolf v průběhu diskuse reagoval na přednesené diskusní příspěvky. 
 
 
Procedurální návrh člena ZHMP Nouzy na ukončení diskuse: 
Pro: 43 Proti: 3 Zdr. 8 
Bylo přijato. 
 
Poté vystoupil člen ZHMP Novotný V., který navrhl dle čl. 13 Jednacího řádu ZHMP doplnění návrhu 
usnesení podle čl. 19/2 Jednacího řádu o 11 bodů ve znění: 
„Zastupitelstvo hl. m. Prahy odvolává 
1. radního Jana Wolfa,  
2. náměstka primátorky Matěje Stropnického, 
3. radní Irenu Ropkovou,  
4. radní Janu Plamínkovou,  
5. radní Hanu Novákovou, 
6. radního Radka Lacka, 
7. primátorku Adrianu Krnáčovou, 
8. náměstkyni primátorky Evu Kislingerovou, 
9. radního Michala Haška,  
10. radního Libora Hadravu, 
11. náměstka primátorky Petra Dolínka“ 
 
Předseda klubu Pirátů Michálek a předsedkyně klubu ODS Udženija – požádali o přestávku na 
jednání klubů ZHMP 
 
člen ZHMP Ferjenčík – technická – k hlasování o ukončení diskuse, které navrhl člen ZHMP Nouza 
 
Přestávka 00,51 – 1,05 hodin 
 
Po ukončení přestávky přednesl předseda návrhového výboru Grabein Procházka návrhy na 
hlasování. 
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Hlasování k následujícímu textu usnesení: 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. bere na vědomí 1. zprávu o činnosti náměstka primátorky   
hl. m. Prahy Petra Dolínka“ 
Pro: 63 Proti: 0  Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
Hlasování k následujícímu textu usnesení: 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. bere na vědomí 2. zprávu o činnosti radního Bc. Libora 
Hadravy“   
Pro: 60 Proti: 0  Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
Hlasování k následujícímu textu usnesení: 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. bere na vědomí 3. zprávu o činnosti radního Ing. Milana 
Haška“   
Pro: 59 Proti: 1  Zdr. 4 
Bylo přijato. 
 
Hlasování k následujícímu textu usnesení: 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. bere na vědomí 4. zprávu o činnosti náměstkyně primátorky 
HMP Prof. Ing. Evy Kislingerové, CSc.“   
Pro: 63 Proti: 0  Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
Hlasování k následujícímu textu usnesení: 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. bere na vědomí 5. zprávu o činnosti primátorky HMP 
Adriany Krnáčové“ 
Pro: 63 Proti: 0  Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
Hlasování k následujícímu textu usnesení: 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. bere na vědomí 6. zprávu o činnosti radního Ing. Radka 
Lacka“ 
Pro: 64 Proti: 0  Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
Hlasování k následujícímu textu usnesení: 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. bere na vědomí 7. zprávu o činnosti radní Hany Novákové“ 
Pro: 44 Proti: 6  Zdr. 13 
Bylo přijato. 
 
Hlasování k následujícímu textu usnesení: 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. bere na vědomí 8. zprávu o činnosti radní RNDr. Jany 
Plamínkové“ 
Pro: 64 Proti: 0  Zdr. 0 
Bylo přijato. 
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Hlasování k následujícímu textu usnesení: 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. bere na vědomí 9. zprávu o činnosti radní Ing. Mgr. Ireny 
Ropkové“ 
Pro: 63 Proti: 0  Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
Hlasování k následujícímu textu usnesení: 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. bere na vědomí 10. zprávu o činnosti náměstka primátorky 
hl. m. Prahy PhDr. Matěje Stropnického“  
Pro: 62 Proti: 0  Zdr. 1 
Bylo přijato. 
 
Hlasování k následujícímu textu usnesení: 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. bere na vědomí 11. zprávu o činnosti radního Jana Wolfa“ 
Pro: 64 Proti: 0  Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 
Dále bylo hlasováno k následujícímu textu usnesení: 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. odvolává ke dni 23. 10. 2015 z funkce člena Rady HMP 
Jana Wolfa“ 
Pro: 22 Proti: 30 Zdr.12  
Nebylo přijato. 
 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. odvolává ke dni 23. 10. 2015 z funkce náměstka primátorky   
hl. m. Prahy PhDr. Matěje Stropnického“ 
Pro: 42 Proti: 18  Zdr. 4 
Bylo přijato. 
 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. odvolává ke dni 23. 10. 2015 z funkce členky Rady HMP 
Ing. Mgr. Irenu Ropkovou“ 
Pro: 33 Proti: 29  Zdr. 2 
Bylo přijato. 
 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. odvolává ke dni 23. 10. 2015 z funkce členky Rady HMP 
RNDr. Janu Plamínkovou“ 
Pro: 26 Proti: 24  Zdr. 14 
Nebylo přijato. 
 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. odvolává ke dni 23. 10. 2015 z funkce členky Rady HMP 
Hanu Novákovou“ 
Pro: 38 Proti: 20  Zdr. 6 
Bylo přijato. 
 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. odvolává ke dni 23. 10. 2015 z funkce člena Rady HMP Ing. 
Radka Lacka“ 
Pro: 29 Proti: 19 Zdr.14  
Nebylo přijato. 
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„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. odvolává ke dni 23. 10. 2015 z funkce primátorky hl. m. 
Prahy Adrianu Krnáčovou“ 
Pro: 21 Proti: 24  Zdr. 11 
Nebylo přijato. 
 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. odvolává ke dni 23. 10. 2015 z funkce náměstkyně 
primátorky HMP Prof. Ing. Evu Kislingerovou, CSc.“   
Pro: 27 Proti: 22  Zdr. 13 
Nebylo přijato. 
 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. odvolává ke dni 23. 10. 2015 z funkce člena Rady hl. m. 
Prahy Ing. Michala Haška“ 
Pro: 34 Proti: 20  Zdr. 10 
Bylo přijato. 
 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. odvolává ke dni 23. 10. 2015 z funkce člena Rady HMP Bc. 
Libora Hadravu“ 
Pro: 27 Proti: 19 Zdr.15  
Nebylo přijato. 
 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy II. odvolává ke dni 23. 10. 2015 z funkce náměstka primátorky   
hl. m. Prahy Petra Dolínka“ 
Pro: 26 Proti: 27  Zdr. 4  
Nebylo přijato. 
 
člen ZHMP Manhart – vystoupil se zdůvodněním, proč neproběhne již hlasování o celém textu 
usnesení 
 
Předseda klubu Nezávislí Hudeček – požádal o přestávku pro jednání klubu na 10 minut 
 
Přestávka 1,18 – 1,34 hodin 
 
člen ZHMP Ferjenčík – technická – navrhl dozařazení bodu na program ve věci „Odvolání Petra 
Dolínka z Rady“ 
 
Předseda klubu Nezávislí Hudeček – požádal o přestávku devět hodin před hlasováním. Žádný další 
předseda klubu se nepřidal, proto svůj požadavek upravil na přestávku 10 minut. 
 
Přestávka 1,36 – 1,47 hodin 
 
Předsedkyně klubu ODS Udženija – požádala o přestávku na 10 minut 
 
Přestávka 1,48 – 2,22 hodin 
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Člen ZHMP Ferjenčík stáhl návrh, který předložil ve věci dozařazení bodu na program „Odvolání 
Petra Dolínka z Rady“ z důvodu, že pro tento návrh nebyla podpora. 
 
Předsedající náměstek primátorky Dolínek podal procedurální návrh na přerušení tohoto 
Zastupitelstva HMP. 
člen ZHMP Švarc – technická – poděkoval ředitelce MHMP JUDr. Martině Děvěrové, MPA a 
organizačnímu zázemí OVO MHMP při tomto zasedání ZHMP  
 
člen ZHMP Michálek – požádal o sdělení, jakým bodem bude začínat pokračování tohoto zasedání 
ZHMP, reagoval náměstek primátorky Dolínek 
 
Hlasování o přerušení tohoto zasedání a jeho pokračování ve čtvrtek 5. 11. 2015 od 9.00 hodin: 
Pro: 56  Proti: 1  Zdr.0 
Bylo přijato. 
 
 
 
 
Členům ZHMP byly předány tyto informace: 

1 3825 o významných dopravních omezeních na hlavních 
komunikacích v Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

2 3830 k informaci o aktuálním faktickém a právním stavu „Souboru 
staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc/Tyrolka 
“ 
 
+ na stůl byla rozdána upravená verze  
 

náměstek primátorky 
Dolínek 

3 3820 zpráva o stavu plnění úkolů z Koncepce odstraňování bariér 
ve veřejné hromadné dopravě v hl. m. Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

4 3799 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

5 3798 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a 
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na 
rok 2015 u škol a školských zařízení kraje Hlavní město Praha 

radní Ropková 

6 3725 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP za 
1. Pololetí roku 2015 

Ing. Růžička 
předseda výboru 

7 3850 k činnosti Komise Rady hl. m. Prahy pro ICT primátorka  
hl.m. Prahy 

8 3847 Informace k aktuálnímu vývoji taxislužby na území hl. m. 
Prahy v roce 2015  

primátorka  
hl.m. Prahy 

 
¨ 
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Při zasedání ZHMP byl vyvěšen dopis, adresovaný ZHMP: 
Problematika dopravy v oblasti Prahy 9 a Prahy 14 po spuštění tunelového komplexu Blanka 
(Kancelář PS PČR, MUDr. Jiří Koskuba – poslanec, Sněmovní 4, PSČ 118 26, Praha 1) 
 
 
Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 
 
 
Přijatá usnesení ZHMP č. 10/1 až č. 10/13 jsou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
Náměstek primátorky Dolínek zakončil jednání ve 2,25 hodin. 

 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
                      
 
 

             Ing. Patrik  N a c h e r 
 
 
 

František Š v a r c 
 
                                                                                                    
 
Zapsala: Jana Soběslavská       
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