ZÁPIS

z 27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy – I. část
které se konalo dne 23. května 2013
od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Dle prezence bylo přítomno:
61 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 2 poslanci PSP ČR)
34 zástupců městských částí hl. m. Prahy
ředitel MHMP
2 zástupci ředitele MHMP
24 ředitelů a zástupců odborů MHMP
13 ředitelů organizací
7 poslanců PS PČR (současně i 2 členové ZHMP)
2 senátoři HMP
20 zástupců tisku
21 hostů
CELKEM přítomných: 183 osob
OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP
Mgr. Ludmila Štvánová
Pavel Hurda

27. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil primátor hl. m. Prahy v 9,03 hodin.
Poté primátora hl. m. Prahy požádal o slovo předseda klubu TOP 09 Vávra, který podal
procedurální návrh za klub TOP 09, že se tento den nebude jednat podle článku VII. Jednacího řádu
ZHMP, ale bude se jednat v souladu se zákonem § 62, § 72 odst. 4. Z tohoto důvodu navrhl, aby
předsedajícím tohoto dne jednání ZHMP byl zástupce TOP 09 RNDr. Hudeček.
Primátor hl. m. Prahy poté pověřil řízením schůze I. náměstka primátora Hudečka, který dal
o předneseném návrhu hlasovat.
Hlasování o návrhu klubu TOP 09 – předsedajícím pro tento den jednání ZHMP zástupce TOP 09
RNDr. Hudeček.
Pro: 37 Proti: 9 Zdr. 6
Bylo přijato.
Předsedající I. náměstek primátora Hudeček uvedl, že podle prezence byla na zasedání
přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo tedy schopno se usnášet. Dále 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 Bc. Ondřej Pecha a Petr Dolínek.
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Hlasování o členech návrhového (a volebního) výboru:
předseda: Dr.-Ing. Milan Urban
členové: Mgr. Jan Kalousek
Bc. František Adámek
Jan Slezák
Ing. Vladimír Schmalz
Ing. Jan Vašíček
JUDr. Lubomír Ledl
tajemnice výboru: JUDr. Lenka Danielisová,
ředitelka odboru legislativního a právního MHMP
PRO: 54

PROTI: 0

ZDR. 0

Bylo přijato.
Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení.

Předsedající I. náměstek primátora Hudeček přítomné informoval, že byly primátorovi
hl. m. Prahy písemně doručeny dvě rezignace na funkci členů Zastupitelstva HMP oznámené na
minulém jednání Zastupitelstva HMP, a to dne 26. 4. 2013 rezignace MUDr. Borise Šťastného a dne
6. 5. 2013 rezignace Ing. Milana Richtera.
Uvedl, že Rada hlavního města Prahy v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 písm. b)
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném
znění, tyto rezignace vzala na vědomí usnesením č. 736 ze dne 7. 5. 2013, a to:
1. zánik mandátu člena Zastupitelstva HMP MUDr. Borise Šťastného dnem 26. 4. 2013
2. zánik mandátu člena Zastupitelstva HMP Ing. Milana Richtera dnem 6. 5. 2013.
Dále předsedající I. náměstek primátora Hudeček sdělil, že podle § 56 odst. 1 citovaného
zákona za člena Zastupitelstva HMP, jehož mandát zanikl, nastupuje náhradník z kandidátní listiny
téže volební strany, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Náhradníkem číslo
jedna z kandidátní listiny volební strany ODS podané ve volebním obvodu VI. je pan Bohumil
Zoufalík. Náhradníkem číslo dva z kandidátní listiny volební strany ODS podané ve volebním
obvodu VI. je pan Ing. Ivan Vinš.
Poté předsedající I. náměstek primátora Hudeček požádal dva nové členy ZHMP, aby se
přítomným představili a předstoupili před předsednictvo ke složení slibu.
Poté předseda návrhového výboru přečetl text slibu a pan Bohumil Zoufalík a Ing. Ivan Vinš
složili slib člena Zastupitelstva hlavního města Prahy do rukou I. náměstka primátora Hudečka a
zapsali se do pamětní knihy.
Po složení slibu vystoupili se svými příspěvky Bohumil Zoufalík a Ing. Ivan Vinš.
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K návrhu programu:
Předsedající I. náměstek primátora Hudeček přítomné informoval, že Rada HMP na svém
jednání dne 6. 5. 2013 stanovila návrh programu jednání 27. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy,
který byl zveřejněn následně po svolání tohoto jednání Zastupitelstva HMP a který obdrželi členové
ZHMP společně s materiály do svých schránek.
Zároveň upozornil na úpravu názvu tisku Z – 1761 - bod 4. návrhu programu, kdy přesný
název tisku pro jednání Zastupitelstva HMP zněl: „K návrhu na poskytnutí dotace městským částem
hlavního města Prahy z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle ustanovení § 41i
odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v průběhu ledna až
dubna 2013“
Předsedající I. náměstek primátora Hudeček dále uvedl, že Rada HMP přijala dne 16. 5.
2013 usnesení č. 784 k návrhu Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy. Dále sdělil, že podle §
73 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, může primátor
hl. m. Prahy pozastavit výkon usnesení Rady HMP, má-li za to, že je nesprávné. Primátor hl. m.
Prahy dané usnesení považuje za věcně a obsahově nesprávné, a proto jeho výkon pozastavil.
Podle § 73 věty druhé zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, primátor hl. m. Prahy
předloží věc k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva HMP, které je povinno usnesení Rady
HMP projednat a v případě potřeby zjednat nápravu. Tuto zákonnou povinnost primátor hl. m. Prahy
tento den splnil a tisk Z – 1786 „K pozastavení výkonu usnesení Rady HMP č. 784 ze dne 16. 5.
2013 primátorem hlavního města Prahy“ předložil Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Projednávání tisku Z –
1786 bylo navrženo zařadit jako bod 1. návrhu programu.
Předsedající I. náměstek primátora Hudeček dále sdělil, že na primátora hl. m. Prahy se za
klub ČSSD písemně obrátil předseda klubu ČSSD Poche s pěti konkrétními záležitostmi na
projednání v ZHMP. Uvedl, že kromě již uvedeného bodu se také jednalo o „Revitalizaci
Staroměstského náměstí včetně výstavby Mariánského sloupu“ tedy bod, k němuž členové ZHMP
také dostali podkladový materiál ve formě informace. Dále předsedající I. náměstek primátora
Hudeček sdělil, že další tři body týkající se výkonu práv poškozeného v trestním řízení při obvinění
10 členů Rady HMP, změn v Městské hromadné dopravě od 1. července 2013, zón placeného stání
nebyly Radou HMP zařazeny do návrhu programu tohoto jednání ZHMP.
K bloku informací:
Navíc byl rozdán tisk Z - 1778 – „Informace ke zprávě o činnosti Výboru pro životní prostředí
Zastupitelstva hlavního města Prahy za rok 2012“
V diskusi k návrhu programu jednání vystoupil občan HMP Ing. Václav Novotný.
V průběhu diskuse převzal řízení schůze náměstek primátora Richter a opět převzal řízení schůze
I. náměstek primátora Hudeček.
V diskusi k návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Poche, Březina, Semelová,
I. náměstek primátora Hudeček, radní Udženija.
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Hlasování k návrhu programu jednání:
Hlasování o návrhu I. náměstka primátora Hudečka - na odvolání členů Rady HMP (jednotlivě všech
11 členů Rady HMP) zařadit jako bod 1.
PRO: 38
PROTI: 1
ZDR. 6
Bylo přijato.
Hlasování o návrhu členky ZHMP Semelové - přesunout z bloku informací tisk „Informace k
problematice revitalizace Staroměstského náměstí a okolí“ na program jednání jako řádný bod a
dále k bodu o Dopravním podniku hl. m. Prahy přiřadit bod „Informace o navrhovaném
zdražení MHD“
PRO: 25
PROTI: 5 ZDR. 19
Nebylo přijato.
Hlasování o návrhu člena ZHMP Březiny - zařadit nové body na program jednání, a to:
1. Pověření předsedy kontrolního výboru ZHMP Dolínka jednáním jménem hl. m. Prahy při výkonu
práv poškozeného v trestním řízení, týkajícím se obvinění 10 členů Rady HMP
2. Změny v MHD od 1. července 2013
3. Revitalizace Staroměstského náměstí včetně výstavby Mariánského sloupu
4. Zóny placeného stání v hl. m. Praze
– body zařadit před poslední bod „Personální změny ve výborech ZHMP“
PRO: 22
PROTI: 2
ZDR. 28
Nebylo přijato.
Před hlasováním o zařazení tisku Z – 1786 vystoupila JUDr. Lenka Danielisová - ředitelka LEG
MHMP.
Hlasování o návrhu zařadit na program jednání jako bod 2. tisk Z – 1786 „K pozastavení výkonu
usnesení Rady HMP č. 784 ze dne 16. 5. 2013 primátorem hl. m. Prahy“
PRO: 41
PROTI: 0 ZDR. 4
Bylo přijato.
člen ZHMP Ledl – procedurální připomínka ke způsobu hlasování o návrzích člena ZHMP Březiny a
občana Novotného – reagoval předsedající I. náměstek primátora Hudeček
Hlasování o celém doplněném návrhu programu jednání
PRO: 39
PROTI: 5
ZDR. 2
Bylo přijato.
S doplněným programem jednání byl vysloven souhlas.
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I.náměstek primátora Hudeček
Odvolání členů Rady HMP - jednotlivě všech 11 členů Rady HMP
(k návrhu personálních změn v Radě HMP)
TISK:
Z – 1793
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 27/1
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Poche, I. náměstek primátora Hudeček, předseda výboru pro
hospodářskou politiku ZHMP Vašíček.
Návrh I. náměstka primátora Hudečka na odvolání všech 11 členů Rady HMP jednotlivě formou
tajného hlasování
„Zastupitelstvo hl. m. Prahy odvolává ke dni 23. května 2013:
1. doc. MUDr. Bohuslava Svobodu, CSc. z funkce primátora hl. m. Prahy,
2. RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. z funkce I. náměstka primátora hl. m. Prahy,
3. Ing. Pavla Richtera z funkce náměstka primátora hl. m. Prahy,
4. Josefa Noska z funkce náměstka primátora hl. m. Prahy,
5. Mgr. Ivana Kabického z funkce náměstka hl. m. Prahy,
6. JUDr. Helenu Chudomelovou z funkce radní hl. m. Prahy,
7. Ing. Evu Vorlíčkovou z funkce radní hl. m. Prahy,
8. Mgr. Lukáše Manharta z funkce radního hl. m. Prahy,
9. Aleksandru Udženija z funkce radní hl. m. Prahy,
10. Ing. Václava Novotného z funkce radního hl. m. Prahy
11. Radka Lohynského rovněž z funkce radního hl. m. Prahy“
Návrh předsedy výboru pro hospodářskou politiku ZHMP Vašíčka – ke způsobu hlasování o
odvolání členů Rady hl. m. Prahy navrhl, aby hlasování proběhlo následujícím způsobem:
„a) ZHMP schvaluje pro tento bod jednání změnu Jednacího řádu Zastupitelstva HMP tak, že se
nebude postupovat dle článku č. 19 Jednacího řádu volbou veřejnou,
b) Zastupitelstvo HMP schvaluje tajnou volbu, a to následujícím způsobem:
Na hlasovacím lístku se u jména člena Rady HMP, o jehož odvolání se hlasuje, zakroužkuje člen
Zastupitelstva HMP buď „ANO“ pro odvolání, či variantu „NE“ proti odvolání. Neplatný je takový
hlasovací lístek, na kterém není zakroužkována žádná varianta či zakroužkovány varianty obě.
Hlasovací lístek je člen Zastupitelstva HMP povinen osobně hodit do volební urny. c) Návrhový
výbor bude zároveň plnit funkci volebního výboru“.
Pro: 41 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
Poté vystoupil Ing. Martin Trnka – ředitel Magistrátu hl. m. Prahy, který přítomné informoval o
připravenosti tajných voleb.
S dotazem k časovým lhůtám tajných voleb vystoupil člen ZHMP Poche, na jehož dotaz reagoval
předsedající I. náměstek primátora Hudeček.
Přestávka do 10,55 hodin
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Po ukončení přestávky vystoupil předseda návrhového (a volebního výboru) Urban a
seznámil přítomné s „Protokolem o výsledku tajného hlasování o návrhu na odvolání členů Rady
hl. města Prahy, konaného na 27. zasedání Zastupitelstva HMP dne 23. května 2013“.
Rozdáno bylo 44 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo rovněž 44 hlasovacích lístků.
Z toho 2 hlasovací lístky byly neplatné, takže platných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 42.
Pro odvolání pana doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., z funkce primátora hlavního
města Prahy bylo odevzdáno 41 platných hlasů pro odvolání, 1 platný hlas proti odvolání.
Pro odvolání RNDr. Tomáše Hudečka, PhD., z funkce I. náměstka primátora hlavního města
Prahy bylo odevzdáno 20 platných hlasů pro odvolání, 22 platných hlasů proti odvolání.
Pro odvolání Ing. Pavla Richtera z funkce náměstka primátora hlavního města Prahy bylo
odevzdáno 19 platných hlasů pro odvolání, 23 platných hlasů proti odvolání.
Pro odvolání Josefa Noska z funkce náměstka primátora hlavního města Prahy bylo
odevzdáno 39 platných hlasů pro odvolání, 3 platné hlasy proti odvolání.
Pro odvolání Mgr. Ivana Kabického z funkce náměstka primátora hlavního města Prahy bylo
odevzdáno 19 hlasů pro odvolání, 23 platných hlasů proti odvolání.
Pro odvolání JUDr. Heleny Chudomelové z funkce radní hlavního města Prahy bylo
odevzdáno 19 platných hlasů pro odvolání, 23 platných hlasů proti odvolání.
Pro odvolání Ing. Evy Vorlíčkové z funkce radní hlavního města Prahy bylo odevzdáno
19 hlasů pro odvolání, 23 platných hlasů proti odvolání.
Pro odvolání Mgr. Lukáše Manharta z funkce radního hlavního města Prahy bylo odevzdáno
19 platných hlasů pro odvolání, 23 platných hlasů proti odvolání.
Pro odvolání Aleksandry Udženija z funkce radní hlavního města Prahy bylo odevzdáno
42 platných hlasů pro odvolání, žádný platný hlas proti odvolání.
Pro odvolání Ing. Václava Novotného z funkce radního hlavního města Prahy bylo
odevzdáno 19 platných hlasů pro odvolání, 23 platných hlasů proti odvolání.
Pro odvolání Radka Lohynského z funkce radního hlavního města Prahy bylo odevzdáno
19 platných hlasů pro odvolání, 23 platných hlasů proti odvolání.
Návrhový a volební výbor závěrem konstatoval, že odvolanými členy Rady HMP byli:
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., náměstek Josef Nosek a radní Aleksandra Udženija.
Předsedající I. náměstek primátora Hudeček poté udělil slovo radnímu Manhartovi, který, s ohledem
na výsledky hlasování a s ohledem na znění zákona o hlavním městě Praze, konkrétně § 74
zákona, který zní: “Primátora hlavního města Prahy zastupuje náměstek primátora hlavního města
Prahy. Zastupitelstvo HMP může zvolit více náměstků primátora hlavního města Prahy“ navrhl
zapracovat do textu usnesení bod:
„Zastupitelstvo hl. m. Prahy III. pověřuje I. náměstka primátora hl. m. Prahy RNDr. Tomáše
Hudečka, Ph.D., výkonem všech kompetencí primátora hl. m. Prahy podle ustanovení § 72 a násl.
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to do doby zvolení
nového primátora hl. m. Prahy“
Pro: 39 Proti: 3 Zdr. 6
Bylo přijato.
Předseda klubu ODS Pecha – požádal o přestávku na jednání klubu po skončení diskuse
Procedurální návrh člena ZHMP Pocheho – zařadit před bod 2., jako první bod následujícího
jednání nový bod: „Zrušení výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy“.
Pro: 39 Proti: 0 Zdr. 7
Bylo přijato.
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náměstek primátora Kabický – v rámci svého příspěvku poděkoval zaměstnancům MHMP a
rezignoval na svoji funkci
radní Lohynský - v rámci svého příspěvku taktéž poděkoval zaměstnancům MHMP a rezignoval na
svoji funkci
Předseda výboru pro hospodářskou politiku ZHMP Vašíček – podal procedurální návrh, aby se tento
jednací den nepostupovalo v souladu s Jednacím řádem čl. 27, který hovoří, že pravidelným bodem
každého jednacího dne Zastupitelstva HMP jsou „Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva
HMP“ a bod „Návrhy, připomínky a podněty občanů hlavního města Prahy“, a to vzhledem ke
skutečnosti, že Rada HMP není kompletní. Na základě této skutečnosti navrhl, aby pro tento jednací
den byly vypuštěny pravidelné body „Interpelace“ z programu jednání.
Pro: 39 Proti: 12 Zdr. 3
Bylo přijato.
členka ZHMP Udženija - v rámci svého příspěvku se připojila k poděkování zaměstnancům MHMP a
svým kolegům, kteří rezignovali tento den na své funkce.
člen ZHMP Nosek – v rámci svého příspěvku taktéž poděkoval za spolupráci
člen ZHMP Svoboda – v rámci svého příspěvku vyslovil poděkování všem, se kterými měl možnost
spolupracovat po dobu, kdy byl primátorem hl. m. Prahy.
členka ZHMP Kousalíková – vyjádřila se ke zrušení pravidelného bodu „Interpelací“ tento jednací
den ZHMP
Přestávka 11,10 – 11,20 hodin (na jednání klubu ODS)
člen ZHMP Poche
Zrušení výborů Zastupitelstva hl. m. Prahy
(k výborům Zastupitelstva hl. m. Prahy)
TISK:
Z – 1794
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 39

PŘIJATO
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Poche, Zoufalík.

PROTI: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

Návrh člena ZHMP Pocheho – navrhl následující text usnesení ve znění:
„Zastupitelstvo hl. m. Prahy
I.zrušuje ke dni 23. května 2013
Výbor pro bezpečnost, transparentní veřejnou správu a legislativu ZHMP
Výbor pro dopravu ZHMP
Výbor pro územní rozvoj ZHMP
Výbor pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku ZHMP
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ZDRŽEL SE: 6
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Výbor pro hospodářskou politiku ZHMP,
Výbor pro infrastrukturu ZHMP,
Výbor pro informatiku a evropské fondy ZHMP,
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP,
Výbor pro životní prostředí ZHMP“. ¨
Usnesení bylo přijato.
Procedurální návrh I. náměstka primátora Hudečka – přerušit jednání tohoto Zastupitelstva
hl. m. Prahy do 6. června 2013 do 9.00 hodin
Pro: 40 Proti: 0 Zdr.: 3
Bylo přijato.

Členům ZHMP byly rozdány tyto informace:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

1589 Informace o proplácení náhrady mzdy a výdělku ušlého v
souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena
Zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2012
1759 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy
1733 Informace k problematice revitalizace Staroměstského
náměstí a okolí
1758 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních
komunikacích v Praze
1760 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce
2013 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na
rok 2013 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou
městské části hlavního města Prahy
1749 Informace o udělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy v hl.
m. Praze na rok 2013

primátor hl.m. Prahy
primátor hl.m. Prahy
primátor hl.m. Prahy
nám. Nosek
radní Chudomelová

radní Chudomelová

Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto zasedání
Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Přijatá usnesení ZHMP č. 27/1 a č. 27/2 jsou součástí tohoto zápisu.
Při zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy byly vyvěšeny dopisy, adresované ZHMP –
- Vyjádření k tisku č. 1676, změna I + II ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 2744/00 – optimalizace
traťového úseku Praha hl. n. – Praha Smíchov
(odesílatel: Josef Tellc)
- Otevřený dopis občanů politické reprezentaci hl. m. Prahy ke zvážení změny ÚP na Vidouli
a na území přírodního parku Košíře – Motol
(odesílatel: Mgr. František Gemperle)
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I.náměstek primátora Hudeček závěrem konstatoval, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy bylo přerušeno
do 6. června 2013 do 9.00 hodin a zakončil jednání v 11.24 hodin.

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy, pověřený
Zastupitelstvem hl.m. Prahy výkonem
kompetencí primátora hl.m. Prahy

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Ondřej P e c h a

Petr D o l í n e k

Zapsala: Jana Soběslavská
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